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Büyük	Hizmet	İhracatçısı	Arasında		

05	 Vali	Osman	Kaymak	ve	Rektör	
Aydın’dan	Tebrik	Ziyareti

06	 Bakan	Varank	Samsun	Teknopark’ı	
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08	 Türkiye’nin	En	Modern	
Laboratuvarlarında	Diş	Hekimliği	
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10	 Akademik	Yılı	Açılışı	
Cumhurbaşkanlığı	Külliyesi’nde	
Gerçekleştirildi
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Özel Haber
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Özel Haber
27		 OMÜ’nün		Yeni	Nesil	Kütüphanesi
 Kullanıcıların Ufkunu Büyütüyor

Özel Haber
30 Temiz Üniversite, Temiz Şehir ve 

Temiz Dünya
	 Nefes	Alan	Şehirler	İçin	 

OMÜ’den	Büyük	Adım

Tanıtım

36	 OMÜ,	Verimlilik	ve	Teknoloji	
Fuarı’nda

38	 Yeşilyurt	Demir	Çelik	MYO	 
Kimya	Sanayi	Fuarında

39	 Bu	Fuarda	İş	Var!	

Etkinlikler / Akademik
40	 “Deltada	Öğreniyorum”	Projesi	için	

İş	Birliği	Protokolü	İmzalandı
41	 Mikrobiyal	Gübre	Geliştirilmesi	

Projesi	Tanıtıldı
41	 Hemşirelikte	“Eğitimde	Ölçme	ve	

Değerlendirme	Teknikleri”	Eğitimi
42	 Çocuk	Kök	Hücre	Nakil	Merkezi	 

10	Yıldır	Şifa	Dağıtıyor
43	 OMÜ’den	Bir	İlk:	“Temel	İyi	Klinik	

Uygulamalar	Araştırmacı	Eğitimi”
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44	 Orta	Asya	Âlimlerinin	İslam	Medeniyetine	
Katkıları	Sempozyumu	Kırgızistan’da	
Düzenlendi

45	 Hattuşa	ve	Alacahöyük	Gezisi
46	 Coğrafyacılar	Teknik	Geziyle	Teorik	Bilgilerini	

Sahada	Test	Etti
47	 Bırakacağınız	En	Güzel	Miras	Organ	Bağışıdır	
48	 OMÜ	Samsun’un	Geleneksel	Tıbbi	Bilgi	

Haritasını	Çıkardı
50	 Gençlerin	Diliyle	Hz.	Peygamber’in	Yetiştirdiği	

Gençlik
51	 Mühendislik	Fakültesine	Mansiyon	Ödülü
52	 Geleceğin	Veteriner	Hekimleri	Beyaz		

Önlüklerini	Giydi
53	 Mimarlık	Öğrencileri	İstanbul’da
54	 Yükseköğretimde	Kalite	Felsefesi	Konuşuldu
56	 Samsun	ve	Bolu	Arasında	Kültürel	ve	Sanatsal	

İş	Birliği	Köprüsü
57	 İstatistik	ve	Matematik	Bölümü	Akreditasyon	

Süreci	Tamamlandı
58	 “Öğretmenlerin	asıl	görevi	çocuklara	öğrenmeyi	

istetebilmektir”

Etkinlikler / Araştırma
60	 OMÜ	ve	GRÜ	Arasında	TTO	İş	Birliği	
60	 OMÜ-TTO	FSMH	Farkındalık	Semineri	Düzenledi
61	 Samsun	Teknopark’ta	“Markanı	Baştan	Yarat”	

Eğitimi	
61	 OMÜ-TTO’dan,	TÜBİTAK	ARDEB	Programları	

Eğitimi	
62	 Ödüllerini	Rektör	Bilgiç’in	Elinden	Aldılar
63	 Yaratıcı	Düşünen	Yenilikçi	Girişimciler	Projesi	
64	 Üniversite	Öğrencileri	Proje	Yarışması’nın	

Finalistleri	Belli	Oldu
66	 Samsun	Milletvekili	Karaaslan	Teknopark’ı	

Ziyaret	Etti
67	 OMÜ-TTO,	Dış	Kaynaklı	Proje	Eğitimlerine	

Başladı
68	 Milli	Teknoloji	ve	Güçlü	Sanayinin	Geleceği	

OKA’da	Konuşuldu
69	 Mühendis	Adayları,	7	bin	TL’lik	CNC	Makinesini	

250	TL’ye	Yaptı

Etkinlikler / Mezundan
70	 Öğretmenler	Çok	Yönlü	Olmalı
70	 Terme’de	3.	Mezun	-	Öğrenci	Buluşması	
71	 1988	Tıp	Mezunu	Hocalarla	Söyleşi
72	 Gümüşhane	Üniversitesi	Rektörü	Zeybek,	

OMÜ’lü	Öğrencilerle	Buluştu
73	 OMÜ’lü		Bezcioğlu	Antarktika	Ekibinde
74	 Farklı	Kuşaklardan	Mezunlar	Öğrencilerle	

Buluşuyor
74	 Psikoloji	Bölümü	Mezunları	Öğrencilerle	

Buluştu
75	 Endüstri	Mühendisliği	Mezunlar	Söyleşisi
75	 İstatistik	Mezunlarının	Üçüncü	Buluşması	

Etkinlikler / Sosyal

76	 Rektör	Bilgiç	Gençlerle	Buluştu
78	 Mimarlık’ta	Engelli	Farkındalık	Etkinliği
79	 Anaokulu	Öğrencileri	Ebru	Sanatıyla	Tanıştı
79	 Sen	Yeter	ki	Oku
80	 Uluslararası	Öğrencilerden	İlkokul	

Öğrencilerine	Ziyaret
81	 Temiz	Çevre	Harekâtı		
81	 Madde	Bağımlılığı	İrdelendi
82	 Güzel	Sanatlar	Kampüsü	Renklendi	
82	 Roman	Gençler	Cinsel	Sağlık	Danışmanlığından	

Yararlandı
83	 Köy	Okullarının	Öğrencileri	Sinema	İle	Tanıştı
83	 Gençlik	Alanında	Yerel	ve	Uluslararası	Fırsatlar	

Etkinliğine	Yoğun	İlgi
84	 Başarının	Cinsiyeti	Olmaz
84	 Dünya	Yaşlılar	Günü	Etkinliklerle	Kutlandı
85	 Amisos	55	Engelliler	Gençlik	ve	Spor	

Kulübünden	Ziyaret
85	 Gençlerden	Kan	Bağışına	Destek
86	 Azerbaycan’ın	100	Yılını	Ankara	Büyükelçisi	

Anlattı
87	 Çocuk	İhmali	ve	İstismarına	Karşı	

Bilinçlendirme	Hareketi
88	 100.	Yıl	için	Koç	Spor	Fest	Hazırlıkları	

Değerlendirildi
89	 İletişimciler	Yaşlı	Çınarlarla	
90	 “Emeğimiz	Eğitim	İçin”	Projesi	Köy	Okullarının	

Çehresini	Değiştirecek
91	 Rektör	Bilgiç	Yılport	Samsunspor	Tesislerinde
92	 Çocuklar	Denizle	Tanıştı
93	 Görme	Engellilerle	Beraber	Heykel	Yaptılar
94	 Şehir	ve	Üniversiteye	Uyum	Gezisi
95	 Hayvan	Sevgisi	Diğer	Sevgilere	de	Kapı	Açacak
96	 Candaş	Kılıç’ın	Dilinden	Şiddetsiz	İletişim	
97	 Vali	Kaymak,	Bafra	İşletme	Fakültesi	Binasını	

İnceledi
98	 OMÜ’nün	Yeni	Uluslararası	Renkleri
99	 Erasmus	Öğrencilerinin	Gözünden	Samsun	

Kareleri
99	 Çevre	Gönüllüleri	İşbaşında

Etkinlikler / Kültür / Sanat
100	Resim	İş’ten	‘Bilgisayar	Destekli’	Karma	Sergi
101	Öğretim	Üyelerinden	43.	Yıla	Özel	Karma	Sergi
101	Mahir	Yerlikaya	Afiş	Sergisi	Eğitim	Fakültesinde	

Açıldı
102	Bu	Sergi	Matematiği	Sevdirdi
103	Rektör	Bilgiç	“Matematiğin	Gözünden	

IMAGINARY	Sergisi”nde
104	Okul	Öncesi	için	Yaratıcılık	Sergisi
104	 Tiyatrocu	Gündem	Sanatı	Anlattı
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105	RTS’den	‘Korku	Sineması’	Etkinliği
105	 Sine-Düş	Topluluğu	Sinemanın	Doğum	Gününü	

Kutladı
106	 “Yüzde	100”	Sergisi	Sanatseverlerle	Buluştu
107	Resim-İş	Lisansüstü	Öğrencilerin	Eserlerini	

Sergiledi
108	 İki	Üniversite	Sergide	Buluştu
109	Murat	Ağçiçek’in	Resim	Sergisi	Açıldı
110	 Tarık	Yazar’dan	Farklı	Tematik	Afiş	Tasarımları	

Sergisi
111	Kâğıtlar’ın	Dili
112	 Prof.	Dr.	Metin	Eker	‘100.	Yıla	Vefa’		Sergisini	

İtalya’da	Açtı		

Etkinlikler / Öğrenci Toplulukları
113	Haber	Spikeri	Pınar	Erbaş’tan	Etkili	İletişim	ve	

Hitabet	Semineri
114	Kazakistan	Bağımsızlık	Günü	Kutlandı
115	Kedi	ve	Köpek	Davranış	Bozukluklarının	

Nedenleri	İrdelendi
115	 Yerel	Edebiyat	Dergiciliği		
116	 “Halkla	İlişkiler	Süreci”	Konuşuldu
117	 Ekin	Uzunlar	OMÜ’de
117	Kampüste	Açık	Hava	Sinema	Festivali
118	 İletişim	Öğrencileri	TRT’de
119	 Spor	Engel	Tanımıyor
119	 Yaban	Hayvanlarına	İlk	Yardım	Nasıl	Olmalı?
120	Karadenizli	Şarkıcı	Selçuk	Balcı,	OMÜ’lü	

Gençlerle	Buluştu
120	 İş	Kazaları	ve	Meslek	Hastalıklarını	Önleyici	

Tedbirler	Konuşuldu
121	Gençler	Bütçe	Yapmayı	Öğrendi
121	Başkan	Şahin	OMÜ’lü	Öğrencilerle	Akşam	

Yemeğinde
122	 “Mükemmel	Kadınlar	Mükemmel	İşler”	

Çıkarıyor
123	 Sorularla	Alevilik
124	 3.	Girişimcilik	Zirvesi’nde	Deneyimler	Paylaşıldı
125	Mikroplastik	ve	Çevresel	Etkileri	Atölyesi	

Uluslararası	Katılımla	Yapıldı

OMÜ’den
126	Mustafa	Kemal	Atatürk,	80.	Ölüm	Yıl	

Dönümünde	Anıldı
128	Cumhuriyetimizin	Mimarı	Yâd	Edildi
129	Rektör	Bilgiç,	Serbest	Dalış	Türkiye	Rekortmeni	

Öğrencisini	Ağırladı
129	 “Sigortasız	Sigortalı”	Filmine	Birincilik	Ödülü
130	 İlahiyat	Fakültesi	Öğrencileri	Hadis	

Ezberlemede	Yarıştı
130	 Fizyoterapi	Öğrencileri	Tıp	Tarihi	Müzesini	

Gezdiler
131	Amerikan	Eğitim	Ataşeşi	David	Fay	Eleştirel	

Medya	Okuryazarlığını	Anlattı

132	 e-İhale	Hizmet	İçi	Eğitim	Programı	Tamamlandı
134	 “Bilge	Kral”	Aliya	İzzetbegoviç	Anıldı
135	Doğru	İş	için	Ne	Yapmalı?
135	Ceyhan’ın	Minik	Konukları
136	 Yazar	Müftüoğlu	İlahiyat	Fakültesinde	

Konferans	Verdi
137	Gelecek	Zirvesi	Hazırlıkları	Başladı
137	KOSGEB	Gençlere	Desteklerini	Anlattı
138	AB	Büyükelçisi	Erasmus+	Bilgi	Günü’ne	Katıldı	
140	Ali	Fuad	Başgil	Hukuk	Fakültesi	 

10	Yaşında
142	 YÖK	Kalite	Kurulu	Başkanı	Elmas:	Çıtayı	Daha	

Yukarı	Çıkarmalıyız
143	 Prof.	Dr.	İzzet	Özgenç’den	Ziyaret
144	 Eski	Bakan	Demir’den	Nezaket	Ziyareti
144	 Prof.	Dr.	Akbulut	ve	Tellioğlu	TTK’da	Bilim	

Kurulu	Üyesi	Oldu
145	Kalite	Güvence	Sistemi	Sürekli	Mercek	Altında
146	 24	Kasım	Öğretmenler	Günü	Coşkusu
148	KÜSİ	Kamu-Üniversite-Sanayi	Aktörlerini	

Buluşturdu
149	GOÜ	Rektörü	Şahin	ve	MEB	Temel	Eğitim	Genel	

Müdürü	Gençoğlu	Ziyareti
150	 “TRT	Akademi	Atölye	Çalışmaları”	İletişim	

Fakültesinde	
151	OMÜ	Vakfı	Koleji’nde	Robotik	Devri	Başlıyor
152	OMÜ’nün	Uzaya	Açılan	Penceresi
153	 Vali	ve	Rektör	Güzel	Sanatlar’da
154	AB	Türkiye	Delegasyon	Başkanı	OMÜ’yü	

Yakından	Tanıdı
155	Öğretmenlerimiz	Başımızın	Tacı,	Geleceğimizin	

Teminatıdır
156	 Somali	Jamhuriya	Bilim	ve	Teknoloji	

Üniversitesinden	Ziyaret
157	 Veteriner	Fakültesine	Ödül
157	OMÜ	ile	Somali	Imam	Al-Shafi’i	Üniversitesi	

Arasında	İş	Birliği	Protokolü
158	 Paramedik	Günü	Kutlandı
159	 Irak	Üniversitesinden	İş	Birliği	Ziyareti
159	 İşyeri	Uygulama	Protokolü	İmzalandı
160	OMÜ	ve	SMMMO	Arasında	Uygulamalı	Eğitim	İş	

Birliği	Protokolü
161	Namağlup	Şampiyonuz
162	 TAF’dan,	OMÜ’ye	Teşekkür	Belgesi
163	Rektör	Bilgiç	Dünya	Şampiyonu	Öğrencilerini	

Kutladı

Atama / Yükselme /Emeklilerimiz / 
Kaybettiklerimiz / 

164	 Atama	ve	Yükselme	
166	 Emeklilerimiz/Kaybettiklerimiz
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OMÜ İkinci Kez Türkiye’nin 500 
Büyük Hizmet İhracatçısı Arasında  
Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Eko-
nomi Bakanlığının katkılarıyla düzenledi-
ği törende, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı ödüllendirildi. OMÜ eğitim ala-
nında devlet üniversiteleri arasında Türkiye 
üçüncüsü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafın-
dan düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı ödülleri, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye 
Bakanı Dr. Berat Albayrak, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan’ın katıldığı törenle sahiplerini bul-
du. Törende, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı Araştırması’na göre Türkiye ge-
nelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 
17 sektördeki ilk 3 kuruluşa ödülleri takdim 
edildi.

2017 yılı hizmet ihracatına göre ödül al-
maya hak kazanan kurumların açıklandığı 
törende Ondokuz Mayıs Üniversitesi  geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da sektöründe ilk üçte 
yer aldığı açıklandı. İkinci kez Türkiye’nin 
500 Büyük Hizmet İhracatçısı arasına  gi-
ren OMÜ’nün Eğitim Hizmetleri Devlet Üni-
versiteleri alanındaki üçüncülük ödülünü 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk’un elinden aldı. Aynı kategorinin 
birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
oldu.

Rektör Bilgiç, törenin ardından yaptığı açık-
lamada: “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 5 
binin üzerindeki uluslararası öğrencisi ve 
uluslararası işbirlikleriyle hizmet ihracatı-
nın eğitim hizmetleri alanında 2017’de ol-
duğu gibi 2018’ de de ödüle layık görülmesi 
OMÜ ailesini gururlandırdı. Önemli stratejik 
hedeflerimizden olan Uluslararasılaşma 
konusundaki çalışmalarımız sonucu la-

Ondokuz 
Mayıs 
Üniversitesi 
hizmet 
ihracatında
Türkiye
üçüncüsü
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Vali Osman Kaymak ve Rektör Aydın’dan 
Tebrik Ziyareti
Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye İh-
racatçılar Meclisinin (TİM) düzenlediği ve 
Ekonomi Bakanlığının katkılarıyla gerçek-
leştirilen törende; eğitim alanında devlet 
üniversiteleri arasında Türkiye’nin “3. Bü-
yük Hizmet İhracatçısı” ödülünü kazanan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesini, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç nezdinde tebrik etti.

Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mende-
res Kabadayı tarafından karşılanan Vali Os-
man Kaymak, Rektörlük makamında OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Samsun Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile 
bir araya geldi.

Buluşmada OMÜ’nün bu başarısıyla kente 
moral verip değer kattığını vurgulayan Vali 
Kaymak, başarıda emeği olan bütün OMÜ 
mensuplarını kutlayarak Rektör Bilgiç’e 
başarılarının daimî olması temennisinde 
bulundu.

Nazik ziyareti ve teşvik edici dilekleri için 
Vali Kaymak’a şükranları sunan Rektör Bil-
giç ise geçen yıl da OMÜ’nün aynı törende 
ikincilikle öne çıktığını hatırlatırken Üniver-
site olarak yakaladıkları bu çıkışı ve per-
formansı devam ettirmek için ellerinden 

gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile 
getirdi.

Devlet üniversiteleri arasında ilk üçte yer 
almalarının OMÜ ailesini gururlandırdığını 
belirten Rektör Bilgiç, Üniversitenin uzun 
soluklu bu maratonda hedeflerini ve ideal-
lerini gerçekleştirmek için motivasyonunu 
üst seviyede tuttuğunu sözlerine ekledi.

Ziyarette Rektör Bilgiç, Vali Osman Kay-
mak ve Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın 
eşliğinde, Üniversitenin aldığı taltifin sem-
bolü olan heykelle birlikte objektiflere ha-
tıra pozu verdi. 

yık görülen ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen 
ödül töreninde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un elinden aldık. 
OMÜ ailesini tebrik ediyorum, emeği geçen herkese 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Törenin videosunu 
izlemek için kare 
kodu telefonunuza 
okutunuz.
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Bakan Varank Samsun Teknopark’ı 
Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaret ve temaslar için Samsun’da 
bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, paydaşları arasında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinin de bulunduğu, üni-
versite-sanayi iş birliği mekanizmaları ve 
kurumlarını barındıran Samsun Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’yi (Sam-
sun Teknopark) ziyaret etti.

Bakan Varank’ı Samsun Tek no-
parka gelişinde OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç karşıladı.

Bakan Varank, ön kuluçka/kuluç-
ka merkezlerini,  araştırma ve ge-
liştirme (AR-GE) ofislerini, OMÜ 
Teknoloji Transfer Ofisini (TTO) 
ge zerek, yöneticilerinden bilgi 
aldı ve destek sözü verdi.

Teknopark ziyaretinde Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’a; Samsun Valisi Osman 
Kaymak, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ay-
dın,  AK Parti Samsun eski İl Başkanı Ha-
kan Karaduman, Rektör Yardımcısı ve Tek-
nopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran’ın yanı sıra Teknopark Ge-
nel Müdürü Buğra Çolak, eski Bakan Mus-
tafa Demir de eşlik etti. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Samsun’da 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Samsun temaslarına  ortakları arasında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de bulun-
duğu Samsun Akredite Metal Metroloji ve 
Kalibrasyon Laboratuvarı’nı ziyaret etti. 

Bakan Varank’a ziyareti sırasında, Samsun 
protokolünün yanı sıra OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sait Bilgiç de eşlik etti.

Bakan Mustafa Varank ziyarette; Boyut Ka-
librasyon, Enstrümantal Analiz, Radyografi 
Muayene, Yüzey Koordinat Ölçüm, Elektrik 
Sayacı Kalibrasyon ile Terazi/Kütle Kalib-
rasyon Laboratuvarları’nı inceleyerek yet-
kililerden bilgi aldı.

Heyet daha sonra Samsun Yurt Savunma 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ziyaret etti.
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Türkiye’nin En Modern 
Laboratuvarlarında Diş Hekimliği 
Eğitimi Alıyorlar 

Diş Hekimliği 
öğrencileri 
ileri teknoloji 
araçlarıyla 
donatılan 
laboratuvarlarda 
eğitim alıyor

Diş Hekimliği Fakültesinde geçen yıl hizme-
te giren son teknoloji Fantom (Simülasyon) 
Laboratuvarında, maket hastalar üzerinde 
gerçeğe yakın bir eğitim alan öğrenciler, 
mesleki anlamda önemli bir tecrübe kaza-
nıyor. 

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, son teknoloji 
ve modern laboratuvarları ile öğrencilere 
eğitim imkânı sunuyor. Klinik öncesi aldık-
ları eğitimle tecrübe kazanan öğrenciler, 
gerçek hasta tedavisinde zorluk yaşamıyor. 
Diş Hekimliği Fakülte Hastanesi ileri tekno-
loji ve konforlu muayenehaneleri ile hasta-
lara hizmet veriyor. Çevre illerden de va-
tandaşların başvurduğu hastanede, ayda 
ortalama 25 bin hastaya tedavi imkânı su-
nuluyor. 

Hastanede, Ağız Diş ve Çene Radyoloji 
Anabilim Dalı, Ağız Diş Çene Hastalıkları 
ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Periodontoloji 
Anabilim Dalı, Protetik Diş Tedavisi Anabi-
lim Dalı, Endodonti Diş Tedavisi Anabilim 
Dalı, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 
Ortodonti Anabilim Dalı, Pedodonti Ana-
bilim Dalı birimleri bulunuyor. Hastanede 
ayrıca engelli hastalar için Karadeniz Böl-
gesi Engelliler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
de bulunuyor. 

“Bizler ve öğrencilerimiz bu 
uygulamadan oldukça memnunuz”

Öğrencilerin çok iyi şartlarda eğitim aldığı-
nı vurgulayan Diş Hekimliği Fakültesi öğre-
tim üyesi ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Fikret Yılmaz “Fantom Laboratuvarı 
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geçen yıl faaliyete geçti. Diş hekimliği fa-
kültelerinin içinde en son yapılan simülas-
yon laboratuvarlarından biri. Klinik öncesi 
öğrencilerimiz, hastada yapacakları tedavi 
işlemlerini uygulamalı olarak yapmaya ça-
lışıyorlar. Bizler ve öğrencilerimiz bu uygu-
lamadan oldukça memnunuz. Simülasyon 
modellerde, hasta bakmadan yaptıkları 
işleri uygulayarak daha iyi bir eğitim alma-
larını sağlıyoruz. Bu bilgiler klinik ve hekim-
lik hayatlarında kendilerine oldukça faydalı 
olmaktadır.” dedi. 

“Türkiye’nin en modern 
laboratuvarları”

Bölgeye hitap eden bir fakülte oldukları-
nı belirten Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı ise 

“2017 yılının Mayıs ayında yeni binamıza 
taşındık. Türkiye’nin en büyük diş hekimliği 
fakültelerinden biriyiz. Öğrencilerin eğitim 
aldığı kısımla klinik kısmının ayrı olması 
önemli bir avantaj. 700’e yakın öğrencimiz 
var. 1993 yılında OMÜ Diş Hekimliği Fa-
kültesi Karadeniz Bölgesi’nde tekti. Daha 
sonra diğer illerimizde diş hekimliği fakül-
teleri kuruldu. Buna rağmen hasta sayımız 
her geçen gün artıyor. Bu da Fakülte ola-
rak iyi bir hizmet verdiğimizin göstergesi. 
Ayda yaklaşık 25 bin hastaya hizmet ve-
riyoruz. İki katlı poliklinik hizmetimiz var. 
Diş hekimliği alanında bütün bölümlerimiz 
mevcut. Engelli vatandaşlarımızın tedavi 
edildiği bir bölümümüz de mevcut.” diye 
konuştu.
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Akademik Yılı Açılışı 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
Gerçekleştirildi

Törende OMÜ’yü 
Rektör Bilgiç 
başkanlığındaki 
heyet temsil
etti

2018 - 2019 Akademik 
Yılı Açılış Töreni, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın da katılımıyla Yük-
seköğretim Kurulu (YÖK) 
himayesinde 3 Ekim 2018 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleştiril-
di. Törende Ondokuz Mayıs 
Üniversitesini Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç başkanlığın-
daki heyet temsil etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
törende, yükseköğretim tarihinin ilk akade-
mi ödülleri olan “YÖK Üstün Başarı Ödülle-
ri” ikinci kez sahiplerini buldu.

“2018 - 2019 Yükseköğretim Akademik Yılı 
Açılış Töreni”ne tüm üniversite rektörleri-
nin yanı sıra ilgili bakanlar, ilgili kurum baş-

kanları, büyükelçiler, devlet protokolünden 
birçok kişi ile üniversiteleri temsilen belli 
sayıda akademisyen ve öğrenciler olmak 
üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği 
Korosu’nun müzik dinletisiyle başlayan tö-
rende, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan birer konuşma gerçekleştirdi.
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100. Yıl Bir Başka Kutlanacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 
1919’da Sam sun’dan başlattığı Kurt uluş 
Savaşı’nın 100. yılı, tüm yurtta gerçekleş-
tirilecek birbirinden özel etkinliklerle, coş-
ku içinde kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde, çok sayıda kurum ve kuruluş 
tarafından yürütülecek etkinliklerin merke-
zi Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
özel bir yere sahip olacak.

OMÜ Kampüsü’nün yanı sıra şehrin birçok 
noktasında yapılması planlanan spordan 
kültür-sanata kadar gerçekleşecek etkin-
likler, 100. yıl temasıyla gerçekleştirilecek. 
Tüm yıla yayılacak ve özellikle 19 Mayıs’a 
kadar tüm hızıyla sürecek etkinlikler ara-
sında, çeşitli başlıklarda panel, sempoz-
yum, sergi, kurultay, kongre yer alacak. Et-
kimlikler yıl boyu sürecek.

Bu etkinlikler arasında; Kurtuluş sürecini 
geleneksel halk oyunları ve tiyatro çalış-
maları ile dramatize ederek anlatan “19 
Mayıs’tan Kurtuluşa Müzikali”, yine çok sa-
yıda katılımcının yer alacağı “Yaşar Doğu 
Spor Bilimleri Paneli” ve “Üniversite İçi 
Spor Şenlikleri” yer alacak. 

Koç Spor Fest, 100. yıl için Samsun’da

Bunun yanı sıra 2006 yı-
lından beri müzik ve eğ-
lenceyi üniversitelere ta-
şımak adına başlatılan ve 
bugüne kadar Türkiye’nin 
çok sayıda şehrinde ger-
çekleştirilen Koç Spor 

Fest, 100. yıl dolayısıyla Samsun’da özel 
olarak düzenlenecek. Tüm üniversitele-
rin yer alacağı “Üniversitelerarası Spor 
Şöleni”ne 5 binin üzerinde sporcunun katıl-
ması bekleniyor. 

“100. Yıl Uluslararası Tarih 
Sempozyumu” tarihe ışık tutacak

Şubat, mart ve nisan ayları içerisinde “Yüz 
Yılın Muhasebesi Konferansı” etkinlikle-
ri içerisinde sağlıkla ilgili önemli konular, 
100. yıl temasıyla ele alınacak. Yine yıl 
sonuna doğru OMÜ Güzel Sanatlar Fakül-

tesi tarafından “Devlet Sanat Politikaları 
Sempozyumu” yapılırken,  “OMÜ 100. Yıl 
Sanat Müzesi”nin açılışı yapılacak. “Yüzde 
100 Metin Eker Kişisel Resim Sergisi”nin 
açılışı nisan ayında yapılması planlanırken 
2018-2019 Öğrenci Mezun Buluşmalar da 
100. yıl temasıyla gerçekleştirilecek.   Yine 
nisan ayı içerisinde “23 Nisan Ulusal Ege-
menlik Paneli” düzenlenecek. Mayıs ayı 
başında da Cumhurbaşkanlığı himayesin-
de, Türk Tarih Kurumu ve OMÜ tarafından 
çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcı-
nın yer alacağı “100. Yıl Uluslararası Tarih 
Sempozyumu” gerçekleştirilecek. 

11. Uluslararası 
Dünya Dili Türkçe 
Sempozyumu, 16-18 
Ekim 2019 tarihinde 
OMÜ’de düzenlene-
cek.  

Sanatçılar 
Samsun’da 
buluşacak

Değişik alanlarda akademisyen sanatçıla-
rın Samsun’da toplanarak gerçekleştirilme-
si planlanan “Ulusal Akademisyen Sanatçı-
lar Büyük Buluşması” da yine mayıs ayında 
gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra “25. 
Ulusal OMÜ Tiyatro Festivali” ile “Engelsiz 
OMÜ Günleri” etkinlikleri, 19 Mayıs’ın 100. 
yılı temasıyla yapılacak.



Kenevir Araştırmaları 
TÜRKİYE’YE MODEL OLDU

Haber: Çiğdem ÜNALDI,  Fotoğraf: Gökhan ÇETİN
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Uzun yıllardır kenevirle ilgili araştır-
malar yapan ve projeler üreten On-
dokuz Mayıs Üniversitesinin çaba-
ları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kenevirin önemine dikkat 
çekmesiyle bambaşka bir boyut ka-
zandı. Cumhurbaşkanın kenevir açık-
laması Türkiye ve Samsun ekonomisi-
ne farklı bir vizyon katarken, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinin araştırmalarının 
da değerini ortaya koymasına aracılık 
etti.  Barındırdığı potansiyelle kenevi-
rin merkezi haline gelmesi beklenen 
Samsun’un 44 yıllık bilim kurumu OMÜ 
de; akademik birikimi, deneyimli aka-
demisyenleri ve altyapısıyla kenevir 
üretiminin ve sanayisinin inşası süre-
cine büyük katkılar sağlayacak. Kene-
vir Enstitüsünün açılması ise çalışma-
lara güç katacak. 

Uyuşturucu etkisi (esrar) nedeniyle 
üretimi sınırlandırılan, kârlı olmadığı 
gerekçesiyle de çiftçi tarafından yıllar-
ca ihmal edilen kenevir; tohumu, kökü 
ve lifleri ile savunmadan otomotive, 
ilaçtan kâğıda, tekstilden mobilya sek-
törüne kadar pek çok önemli sanayi 
kolunun hammaddesi. “Yeniden üre-
teceğiz” sözleriyle kenevir üretiminin 
arttırılacağı ve kenevire dayalı sana-
yinin geliştirileceğinin sinyalini veren 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama-
larının ardından ise üretici ve sanayici 
bu konuda devletin atacağı adımı, iz-
leyeceği tarım politikasını bekliyor.

Çizilecek rota sonucunda oluşturul-
ması planlanan yerli ve milli kenevir 
endüstrisinin, üretici ve sanayicinin 
yüzünü güldürmesi beklenirken ka-
muoyunun da kenevir ürünleri konu-
sunda bilgilendirilmesi ihtiyacı doğdu. 
2001 yılından beri kenevirle ilgili ça-
lışmalarıyla öne çıkan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bit-
kileri öğretim üyesi Doç. Dr. Selim Ay-
taç, kenevir ürünlerinin reyonlarda ve 
marketlerde yerini alarak pazar oluş-
turması için toplumun tüketim mü-
hendisleri tarafından doğru bir şekilde 
bilgilendirilmesi görüşünü paylaşırken 
çok yakında esrarsız Türk kenevir çe-
şitlerini de üreticiye kazandıracakları-
nın müjdesini verdi. 

Tarihimizin ve kültürümüzün bir par-
çası olmuş ama zamanla unutulmuş 
keneviri ve kenevir sanayisinin gele-
ceğini öğretim üyemiz Doç. Dr. Selim 
Aytaç’la konuştuk. Doç. Dr. Selim Ay-
taç, son zamanlarda medyada kendi-
ne geniş yer bulan, birçok özelliği oldu-
ğu söylenen keneviri bize akademik bir 
bakış açısıyla anlattı. 
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“Türkiye’nin bu 
işe inanması ve 
kenevirle ilgili 
önyargısını  
kırması 9 
Ocak’ta Cum-
hurbaşka-
nımızın bir 
açıklamasıyla 
gerçekleşti.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıklamasıyla kenevir 
ülke gündemine oturdu. Hatta ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlayacağı 
konuşuluyor. Ziraatçıların gelir 
getirmediği gerekçesiyle önermediği 
ve çiftçilerin uzun süre tercih etmediği 
bir ürün nasıl bu kadar önemli hale 
geldi?

Bundan 10 yıl öncesine kadar kenevire, 
Ziraat Fakültelerinin müfredatında çok yer 
verilmiyordu. Bunun nedeni de uyuşturu-
cu etkisi nedeniyle kenevire olan olumsuz 
bakış açısıydı. Ziraatçıların kenevirle ilgili 
çalışmalar yapması yerine daha çok kene-
vir yetiştirenleri yakalatması amaçlandı. 
Tabi ki biz ziraatçılarımızı,  kötü amaçla ye-
tiştirilen keneviri tespit edip bununla ilgili 
rapor yazacak şekilde yetiştirmeliyiz ama 
bunun yanında onlara keneviri de en iyi şe-
kilde öğretmeliyiz. Maalesef pamuğa ya da 
ayçiçeğine verdiğimiz önemi kenevire ver-
medik. Bu bir özeleştiridir. Ancak kenevir, 
her ne kadar derslerde çok yer almasa da 
akademisyen olarak bizim bilimsel çalış-
malarımızda önem verdiğimiz bir bitkiydi. 
Mesela ben 2001 yılından beri kenevirle il-
gili konferanslara katılıyorum ve bu konuda 
çalışmalar yapıyorum.

Şöyle de bir husus var; ben ve meslektaş-
larım, kenevirle ilgili önyargılardan çeki-
nerek TÜBİTAK’a ya da başka bir kuruma 
başvurmadan, çalışmalarımızı uzun süre 

kendi imkânlarımızla yürüttük.  Ancak za-
man içinde bu düşüncenin yersiz olduğunu 
gördük. Çünkü 2017 yılında başvurduğu-
muz kenevirle ilgili TÜBİTAK projemiz ka-
bul edildi ve hala devam ediyor.

Diğer taraftan Tarım Bakanlığı içinde bu işe 
inanmış meslektaşlarımızla her bir araya 
geldiğimizde kenevirle ilgili neler yapabile-
ceğimizi konuştuk. 2016 yılının Eylül ayın-
da kenevirle ilgili bir yönetmelik çıkardık. 
Yine 2016’da diğer meslektaşlarımızla or-
tak projeler yaparak kenevirle ilgili önyar-
gıların yıkılması için çabaladık.  Ancak asıl 
tüm Türkiye’nin bu işe inanması ve kenevir-
le ilgili önyargısını kırması 9 Ocak’ta Cum-
hurbaşkanımızın bir açıklamasıyla gerçek-
leşti. Biz ziraatçıların belki de on yıllarca 
yapamayacağı şeyi Cumhurbaşkanımız  tek 
bir açıklamasıyla yaptı. Bunun Türkiye ve 
bu işle ilgili çalışanlar için büyük ve doğru 
bir şans olduğunu düşünüyorum. Umarım 
iyi bir planlama yapılır ve doğru sektörlerle 
çalışılır. Bu işe inanmış insanlar bu sürecin 
başına getirilirse Türkiye kenevirden büyük 
kazanç sağlar. 

Türkiye’nin kenevir ve kenevir üretimi 
tarihçesinden bahsedebilir misiniz?

Kenevir insanlık tarihinin en eski bilgile-
rinden. Günümüzden 3 bin yıl önceki kazı-
larda bile kenevirden yapılan malzemeler 
çıkıyor. Anadolu’da M.Ö 2000 yıllarına dair 
kenevirle ilgili kalıntılar var. Biz kenevi-
ri, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde de 
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her alanda kullanmışız. Örneğin Osmanlı 
donanmasının bütün halatları kenevirden-
di. Kısacası kenevir, türkülerimize girecek 
kadar kültürümüzde olan bir bitki. 1991’e 
kadar da kenevirle ilgili hiçbir yasaklama 
yoktu. İnsanlar, evlerinin bahçesinde kene-
virden iplik yapabiliyordu. Sadece kenevir-
den esrar yapmak yasaktı ve bu da jandar-
ma tarafından denetleniyordu. Yasaktan 
sonra üretim sınırlandırıldı. Önce sadece 
20 ilde üretimine izin verildi. 2016 yılından 
itibaren de 19 ilde üretimi yapılabiliyor. 

Kenevir üretiminin 
sınırlandırılmasında dış güçlerin etkisi 
var mı gerçekten?

Mutlaka vardır ama yine de sadece dış güç-
lere bağlamamak lazım. Mesela 1900’lü 
yıllarda Amerika keneviri ilk fark ettiğinde 
insanlığın her derdine deva bulmuş kadar 
sevindi. Ama amacının dışında uyuşturu-
cu olarak kullanılmaya başlanınca bu se-
fer keneviri tamamen dışladı. Türkiye’de 
ise kenevir ekimi sınırlandırılsa da hiçbir 
zaman yasaklanmamıştır ama Amerika’da 
tamamen yasaklandı. 1933 yılında Türkiye, 
çıkardığı kanunla kenevirin ilaç yapımında 
kullanılan yapraklarının ve çiçeklerinin kul-
lanımını yasakladı. 1961 yılında kenevirle 
ilgili Birleşmiş Milletler anlaşmasına imza 
atarak kenevirin yaprak ve çiçeğini kullan-
mayacağını teyit etti. Bugün ilaç sanayinde 
kenevir kullanamamamızın sebebi bu an-
laşmadır. Ancak bu anlaşmaya imza atan 
ülkelerden bazıları kendi içlerinde kanun 
çıkararak kenevirin yaprak ve çiçeklerini 
yaygın bir şekilde kullanmaya başladı. Es-
rarsız kenevir türlerinin çıkmaya başladığı 
2013 yılından itibaren de Amerika, Kanada 
gibi ülkeler, kenevir üretimi ve sanayisine 
hız vermeye başladı. 2013 yılından sonra 
kenevir üretiminin yaygınlaşmasının sebe-
bi modern üretim alanlarının gelişmesi ve 
genişlemesidir. 

Kenevirin kullanıldığı modern üretim 
alanları neler? 

Kenevir eskiden daha çok iplik üretiminde 
kullanılıyordu. Artık kenevirin yüzde 30’u 
iplik üretiminde geri kalanı sanayinin diğer 
kollarında kullanılıyor. Zaten kenevir üreti-
minin dünyada yükselişe geçmesi ve önem 
kazanması bu sanayi kollarında kullanıla-
bilmesidir. Kenevir şu an uçak, otomotiv, 
savunma, inşaat, ilaç gibi pek çok modern 
sanayi alanında kullanılıyor. Bunun yanın-
da plastik ürünlerin neredeyse hepsi ke-
nevirden üretilebiliyor. Bu aynı zamanda 
temiz bir çevre için de gerekli. Çünkü en 

basit plastik malzemenin doğada yok ol-
ması için 300 ile 500 yıl arasında bir zaman 
geçmesi gerekiyor. Bu nedenle pek çok ül-
kede,  petrol türevli plastik malzemelerin 
üretilmesini yasaklayan kararlar çıkarıldı. 
Türkiye’de henüz böyle bir karar alınmadı 
ama ülkemizde plastik kullanımının azal-
tılmasına yönelik çalışmalar başladı. 1 
Ocak 2019’dan itibaren uygulamaya geçi-
len, alışveriş poşetlerinden ücret alınması 
da bunlardan biri. Bu uygulamayla dönü-
şümlü, sürdürülebilir torbaların kullanıla-
rak plastik tüketimi azaltılmaya çalışılıyor. 
Yaşı büyük olanlar daha iyi hatırlar, eskiden 
alışverişlerde kâğıt torbalar kullanılırdı. 
Hatta herkes yanında bez torbalar taşır-
dı. Bu torbalar yıkanıp sürekli kullanılırdı. 
Oysa poşet öyle değil. Geri dönüşümü yok 
ve çevre için çok zararlı. Aynı durum kene-
virin otomotiv sanayinde kullanımı için de 
geçerli. Kenevirle yapılan araba kaporta-
ları, hem daha uzun süre dayanır hem de 
zamanla doğada yok olabilir.

“Önümüzdeki 
10 yılda 

kenevire bağlı 
ilaç sanayinin 

5 milyar 
dolardan 50 

milyar dolara 
çıkması 

öngörülüyor.”
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“Kenevir, 
bir meyve 
bahçesinden 
çok daha 
fazla oksijen 
üretir.”

Kenevirin diğer bir modern kullanımı da ilaç 
sanayi. Özellikle kenevir çiçeklerinin etra-
fındaki yaprakçık kısımlarında sayısı aşağı 
yukarı 200 civarında bulunan cannabinoid-
ler,  bugün tıpta bazı ilaçların hammaddesi-
dir. Bu ilaçlar; epilepsi, davranış bozukluğu, 
kanser gibi birçok önemli hastalığın tedavi-
sinde kullanılmak üzere üretilmeye başlan-
dı. Son yıllarda kenevire bağlı ilaç sanayi-
de dünyada 5 milyar dolarlık bir pazar var. 
Önümüzdeki 10 yılda ise bu pazarının 50 
milyar doların üstüne çıkacağı öngörülüyor. 
Türkiye’de şu an kenevirin yapraklarından 
faydalanmak yasal değil. Bu nedenle bu-
nunla ilgili kanun güncellenmeden biz ke-
nevirden ilaç üretemeyiz. 

Kenevir üretiminin bir diğer modern kulla-
nım örneğiyse doğaya saygılı kâğıt üretimi. 
Kenevirden üretilen kâğıt, hem daha da-
yanıklı oluyor hem de mevcut ormanların 
korunmasını sağlıyor. Mevcut ormanları 
kesmek yerine kâğıt üretimi için gerekli ke-
neviri araziye ekip onu hazır etmek orman-

larımızın muhafazası için oldukça gerekli. 

Bir dönümlük kenevirin 25 dönümlük 
orman kadar oksijen ürettiği doğru 
mu?

Bu henüz kanıtlanmamış, magazinsel bir 
bilgi. Hatta bu konuyla ilgili yaptığım ulus-
lararası bir araştırmada da bu bilgiyi teyit 
edemedim. Ancak kenevir bol yapraklı ve 
hızlı büyüdüğü için birim alanda ürettiği 
oksijen miktarı, birçok tarla bitkisinden 4 
kat daha yüksek. Bir de 6 metre aralıklar-
la meyve plantasyonu kurduğunuzu düşü-
nün. Buradaki yaprak yoğunluğu ile metre 
kareye 100 adet ekilen kenevirin yaprak 
yoğunluğu arasında büyük fark var. Kene-
vir çok daha fazla yaprak oluşturur. Kısa-
cası kenevir, bir meyve bahçesinden çok 
daha fazla oksijen üretir. Ancak iş ormana 
dönüştüğünde durum farklı. 15 metre bo-
yunda ağaçlardan oluşan ormanlık bir alanı 
kenevirle mukayese etmemeliyiz. Sonuçta 
kenevir senelik bir bitki. 
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Teknolojinin gelişmesi ile hepimiz 
radyasyonun zararlarına maruz 
kalıyoruz. Kenevirin radyasyonun 
zararlarına karşı da olumlu bir etkisi 
var mı?

Bu konuda yapılan araştırmalar var. Bili-
yorsunuz 1986 yılında Ukrayna’nın Çerno-
bil Kentinde nükleer santral kazası meyda-
na gelmişti. Orada hala bitki yetişemez. O 
bölgede Ukraynalılar bir çalışma yapmışlar. 
Bu çalışmalar sonucunda da kenevirin bir-
çok bitkiden daha fazla radyasyonu bün-
yesine alarak topraktan kaldırdığı ortaya 
çıktı. Radyasyonu yok edemezsiniz ama 
bünyesinde radyasyon bulunan keneviri; 
üretimde kullanmadan, toprağın 50 m de-
rinine gömerek zararlı etkilerinden koruna-
bilirsiniz. Bunun yanında kenevir, radyas-
yonu geçirmeme özelliğine de sahip. Kapalı 
bir fanusun dışını kenevirle kapladığınızda 
kenevir radyasyonu yalıtarak içeriye ge-
çirmez. Bu konuyla ilgili birçok örnek var. 
Mesela radyasyon yayan tomografi, rönt-
gen gibi tıp cihazlarının dış yüzeyi kenevirle 
kaplandığında daha az radyasyon yaydığı 
belirtilmektedir.

Kenevir üretimine ilişkin tarımsal 
politikalar yeniden şekillendirilmesi 
planlanıyor. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin bu sürece nasıl katkı 
sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Özellikle 9 Ocak 2019 tarihinde Sayın Cum
hurbaşkanımızın kenevirle ilgili açıklama-
ları bu konuda ortamı bir hayli hareketlen-
dirdi. Fakat nasıl bir yol izleneceği, nasıl 
bir plan ve program yapılacağı konusunda 
kurumlar, şirketler ve bireyler bir kargaşa 
içerisinde. Bu durum şu an için son derece 
olağan ama bir süre sonra her şeyin rayı-

na oturacağını düşünüyorum. Bir plan ve 
program yapıldığında da yetki alan uzman 
kişi ve kurumlarla bu iş devam ettirilecektir. 

Üniversite olarak biz Cumhurbaşkanımızın 
açıklamasından çok daha önce kenevirin 
bugün bahsedilen faydalarına inanıyorduk 
ve çalışmalarımız devam ediyordu. Yine 
kenevir, Türkiye’nin diğer bölgelerinin gün-
deminde bile yokken hazırladığımız ve hala 
devam eden TÜBİTAK projemiz var. Bunun 
yanında kenevir konusunda bizimle aynı 
inancı paylaşan Tarım Bakanlığı Karadeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsüyle birlikte üç 
projeyi ortak yürütmekteyiz. Kısacası Üni-
versitemiz, bu işin merkezinde olmalı ve de 
olacaktır da. Çünkü bu konuda Türkiye’nin 
en deneyimli ekibine, bilgi birikimine ve 
altyapısına sahibiz. Ayrıca yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerimiz de bu konuda araş-
tırmalar yapıyor.

Özel sektörle iş birliğiniz var mı?

Özellikle tekstil konusunda İzmir’den özel 
bir firmayla çalışmalarımız var. Mekanizas-
yonla ilgili de özel bir firma bize müracaat 
ederek ortak bir proje yürütmeyi önerdi. 
Nihayetinde de bu firmayla bir TAGEM pro-
jesi yaptık ve o proje de hala yürürlükte. 
Ayrıca tekstil firmalarına danışmanlık yapı-
yoruz. Tekstil ve mekanizasyonun yanında 
kâğıt, inşaat gibi kenevirin kullanıldığı her 
sektördeki yatırımcı, Türkiye’nin hangi böl-
gesinde olursa olsun bizden destek alabilir. 

Kenevir üretimi için en uygun bölge 
neresi?

Türkiye’nin iklim koşulları göz önüne alın-
dığında kenevir, ülke topraklarımızın yüzde 
80’inde rahatlıkla üretilebilir. Pamuk üre-

“Kenevir 
konusunda 
Türkiye’nin 

en deneyimli 
ekibine, bilgi 
birikimine ve 

altyapısına 
sahibiz.”
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“Kenevirin 
pazardan 
yüzde 20 
pay almasını 
başarabilirsek 
hem bu 
konuda 
farkındalığı 
ortaya koymuş 
olacağız hem 
de kendimizi 
başarılı 
sayacağız.”

timi yapılan tarım arazileri ve soğuk iklimi 
nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi hariç her 
yerde kenevir yetişebilir. Ancak kenevir-
den kaliteli elyaf (lif) üretimi açısından 
Karadeniz’de yetişen kenevir daha avan-
tajlı. Çünkü Karadeniz’de yetişen kenevir, 
daha ince ve daha uzun olur. 

Samsun’daki kenevir tohumu kalitesi 
gerçekten dünyada rakipsiz mi?

Bunu doğru olmasını çok isterim ama bu 
da hala teyit edilememiş bir bilgi. Ancak 
bundan 3040 yıl evvel kenevir tohumunun 
merkezi Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçe-
siydi. Tohumluk üretimi farklı bir konu. Bu-
nun için bol güneşli, yağmursuz, çok sıcak 
olmayan bir iklime ihtiyaç var. Bu nedenle 
geçit bölgeleri çok ideal. Samsun’un Vezir-
köprü İlçesi, Amasya, Kastamonu gibi yer-
ler tohum üretimi için çok uygun.

Kenevir sanayisinin gelişimine yönelik 
altyapımız mevcut mu? 

Şu an Türkiye’de kenevir üretimine bağ-
lı hiçbir sanayi sektörü yok. Keneviri 
hammadde olarak kullanan Kastamo-
nu Taşköprü’de kağıt, İstanbul’da birkaç  
Amasya Gümüşhacıköy’de  bir tane iplik 
fabrikası  var ancak bu fabrikaların hepsi 
kapalı durumda. Bunun nedeni ise kenevir-
den üretilen ürünlerin biraz daha pahalı ol-

ması. Kenevir, pahalı olsa da çok daha 
sağlam ve kaliteli ürün verir. Gömlek 
almak için bir mağazaya girdiğinizi dü-
şünün. Kenevirden üretilen bir gömlek 
80 liraysa pamuklu gömleği 50 liraya, 
naylon karışımlı bir gömleği 30 liraya 
bulabilirsiniz. Bu durum da kenevir 
kullanılan bir ürünün tercih edilme-
sini zorlaştırıyor. Ancak uzun vadede 
düşünürseniz kenevirden üretilen bir 
gömleği daha uzun yıllar kullanırsınız. 
Biz her kenevir ürününün tüketim sek-
törü içerisinde yer almasını istiyoruz; 
ancak herkes kenevirden üretilen ürü-
nü kullansın başka ürün kullanmasın 
diye bir iddiamız yok. Tabi ki kene-
virden üretilen bir ürünü kullanan bir 
kişinin, başka bir ürünü kullanamaya-
cağı gibi bir iddiamız var. Ancak ön-
celikle gıda, giyim, mobilya, savunma 
gibi hangi sektörde olursa olsun kene-
virin pazardan yüzde 20 pay almasını 
başarabilirsek hem bu konuda farkın-
dalığı ortaya koymuş olacağız hem de 
kendimizi başarılı sayacağız. Bunun 
için de önce kenevirin sanayisini kur-
mamız gerek. Buna da basitten başla-
yıp üstüne koyarak ilerlememiz lazım. 

İlk adım olarak kapalı durumdaki fabrikala-
rımızı açabiliriz. Bunların yanına basit kâğıt 
ve tekstil fabrikaları açabiliriz. 

Kenevir sanayisinin gelişmesi ve 
ekonomide söz sahibi olması için neler 
yapılabilir?

Kenevir sanayisi kurulduktan sonra kamu-
oyunu kenevir ürünleri konusunda bilgilen-
dirmemiz gerek. Bilgilendirmeler özellikle 
tüketim mühendisliği bazında olmalıdır. Tü-
ketim mühendisliği yeni ve önemli bir kav-
ram. Piyasaya çıkarılan bir ürünün avantaj 
ve dezavantajlarını anlatarak halkı doğru 
yönlendiren uzman insanlar, tüketim mü-
hendisidir.  Mesela bir elektronik ürün al-
maya kalktığımızda nereden doğru ve gü-
venilir bilgi alacağımızı bilmediğimiz için 
kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz. 
Oysa kenevir ürünleri konusunda da top-
lum mühendisleri devreye girerek halkımızı 
doğru bilgilendirirse, bu ürünler bir neb-
ze daha pahalı olsa bile kendine bir pazar 
oluşturacaktır. Kenevir sanayisine olan ih-
tiyacımızı bir örnekle açıklamak istiyorum. 
Ülkemizde kâğıt üretimi için hammadde 
ve sanayi altyapısı olmasına rağmen daha 
ucuz olduğu için selülozu yurtdışından ithal 
ediyoruz. Bildiğiniz gibi 2018 yılının Ağus-
tos ayında dolar birden yükselişe geçti. Bir 
top kâğıdın fiyatı 8 liradan 24 liraya çıktı. 
Şu an 18 lira civarında.  Oysaki biz kâğıdı 
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kenevirden yapsaydık 12 liraya satın ala-
bilecektik. Bu nedenle kendi yağımızda 
kavrulmak için kendi iç dinamiklerimizi 
harekete geçirmeliyiz. Ayrıca iş istihdamı 
sağlayacağını da düşünürsek bir tüketici 
olarak kâğıdı bazen 8, bazen de 24 liradan 
almaktansa Türkiye’de üreterek sabit fiyat-
tan tüketmeye hazır olmalıyız. Halkımız, bu 
konuda fedakâr davranacaktır. 

Ziraatçı bir bilim adamı olarak 
Türkiye’de esrarsız bir ya da birkaç 
kenevir çeşidi çıkartacağınızı ifade 
ettiğiniz açıklamalarınız var. Bu 
çalışmalarınız ne aşamada?

Bununla ilgili elde ettiğimiz sonuçlar var 
ama tam teyit almadan kamuoyuna açık-
layamıyoruz. Bu bir TÜBİTAK çalışma-
sı. Çalışmamız kapsamında, Türkiye’deki 
tüm kenevir çeşitlerini topladık. Düşündük 
ki herhangi bir gen takviyesi yapmadan, 
GDO’suz , uyuşturucu etkisi olmayan kene-
vir türü bulabiliriz. Kendi içerisinde her bit-
kiyi tek tek analiz etmek suretiyle 2 yıldan 
beri yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye 
başladı. Çalışma takvimimize göre 2020 
yılının Ekim ayında proje sonlanıyor. Proje 
tamamlandığında sonuçlarını hem kamuo-
yuyla paylaşacağız hem de bu kenevir tür-
lerinin tescili için başvuruda bulunacağız. 
Bu başvurular tamamlandıktan sonra da 

tohumlarını hızlı bir şekilde üretip 2023 ya 
da 2024 yılında Türk çiftçisine kazandırma-
yı düşünüyoruz.  

Ayrıca Üniversite olarak elimizde, ilaç sa-
nayide çok etkili kullanılabilecek kenevir 
türleri var. Eğer devletimiz ilaç üretimine 
izin vererek önünü açarsa bu türleri kulla-
nabiliriz. Elimizdeki bu türlerle, bu konuda 
çalışan İsrail, Çin, Kanada gibi ülkelerin 
önüne geçebiliriz. Bu potansiyele sahibiz. 
İlaç sanayisi için dünyanın aradığı değerler 
fazlasıyla elimizde mevcut. 

Bu kenevir çeşitleri esrarlı kenevirle 
aynı faydalara sahip olacak mı?

Tüm özelliklerinin sabit kalması için çalışı-
yoruz. Zaten kendi özelliklerini taşımadık-
tan sonra bizim için bir kıymeti yok. Fark 
sadece THC denilen esrar maddesinin 
azalması olacak. Eğer verimde ve kalitede 
bir azalma olacaksa bizim için bir anlamı 
olmaz. Amacımız Türk kenevirlerinin özel-
liklerini taşıyabilen, aynı zamanda da THC 
içermeyen modellerle yolumuza devam 
etmek. Bütün seleksiyon kriterlerimizde 
sadece THC’ye değil 30 çeşit kritere bakı-
yoruz. Bu kriterlerde ve THC barındırmayan 
türlerle devam ediyoruz. 

“Elimizdeki 
kenevir 

türleriyle ilaç 
sanayinde  
İsrail, Çin, 

Kanada gibi 
ülkelerin 

önüne 
geçebiliriz.”
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2. Uluslararası Doğu Karadeniz Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üni-
versiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Karadeniz 
Sempozyumu, ÜNİ-DOKAP 2018 baş-
kanlığını yürüten Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinin yönetiminde geniş bir katılımla 
yapıldı.

Biyoçeşitlilik temasının işlendiği ulusla-
rarası sempozyumum açılışına; Samsun 
Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyük-
şehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, 
Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep 
Ali Üstün, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bil-
giç ve ÜNİ-DOKAP üyesi üniversitelerin 
rektörleri, yurt içinden ve yurt dışından 
çok sayıda akademisyen ve öğrenciler 
katıldı.

Biyoçeşitlilik Zirvesi
2. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu

OMÜ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
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Dr. Öğr. Üyesi Buğra Genç’in sunuculuğu-
nu üstlendiği sempozyum; OMÜ Devlet 
Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri 
Anasanat Dalı öğretim üyeleri ve öğrenci-
lerinden oluşan Türk Müziği Topluluğu’nun 
müzik dinletisiyle başladı. Dinletiyi şef Doç. 
Dr. Serhat Yener yönetti. İlgi çeken dinle-
tinin ardından açılış konuşmalarına geçildi. 

Vali Osman Kaymak “DOKAP, tarımsal 
alanlardaki bütün projeleri destekliyor”

Samsun Valisi Osman Kaymak DOKAP’ın 
bölgedeki önemli çalışmalarından bahse-
derken “DOKAP’ın bölgemizde hakikaten 
ciddi çalışmaları var. DOKAP; bölgemizde 
5 yıl içerisinde 500 milyona yakın bir meb-
lağ ile yatırım yapıyor. Özellikle tarımsal 
alanlardaki bütün projeleri destekliyor. 
Bu konuda çok ciddi kaynaklar kullanıyor. 
DOKAP’ın ilimize büyük katkıları var.” ifa-
delerini kullandı.

Samsun’un doğasıyla biyoçeşitlilik çalış-
maları için çok uygun bir şehir olduğuna 
dikkat çeken Vali Kaymak, çok çeşitli canlı 
türlerini barındıran Kızılırmak Deltası Kuş 
Cenneti, Ladik Gölü ve Çarşamba Nehri’nin 
biyolojik çeşitliliğe büyük katkı sağladığı-
nı, dolayısıyla bu alanların korunmasının 
Samsun ve Karadeniz Bölgesi için çok an-
lamlı ve hayati olduğunu sözlerine ekleye-
rek katılımcılara bu bölgeleri ziyaret etme-
lerini önerdi.

Açılış töreninin ardından yemek arası ve-
rilirken protokol üyeleri ile sempozyum 
katılımcıları OMÜ Yaşam Merkezi’ne geç-
ti. Sempozyum açılışı için gelen üniversite 
rektörleri ve rektör yardımcıları, daha son-
ra Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamın-
da ziyaret etti ve ardından Rektör Bilgiç’in 
başkanlığındaki ÜNİ-DOKAP Üst Kurulu ve 
Stratejik Planlama Kurulu Toplantısı’na ka-
tıldı. 

Başkan Zihni Şahin “Özel bir 
coğrafyada ikamet etmekteyiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni 
Şahin de konuşmasında Samsun ve Kara-
deniz Bölgesi’nin biyoçeşitlilik bakımından 
zengin olduğuna vurgu yaptı. Başkan Şahin 
“Orman, çayır, sulak alan, kum, nehir ve 
deniz ekosistemlerinin tamamını bir arada 
görebileceğimiz bir coğrafya üzerinde ika-
met etmekteyiz. Samsun ortalama bir sa-
atlik mesafe ile bu ekosistemlerin hepsine 
ulaşacağımız bir konuma sahiptir.” sözleri-
ne yer verdi.

Rektör Bilgiç “ÜNİ-DOKAP’a üye 
üniversite sayımızı 14’e çıkaracağız”

DOKAP Bölgesel Üniversiteler Birliği Dö-
nem Başkanı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ise ÜNİ-DOKAP’ın önemi ve sempoz-
yumun sağlayacağı katkılar üzerinde du-
rarak şunları dile getirdi: “DOKAP Bölgesi 
Üniversiteler Birliği şu anda Karadeniz Böl-
gesi’ndeki 9 şehrimizde yer alan 10 üniver-
sitenin içinde bulunduğu bir çatı kuruluş. 
Buna, üst kurul ile yapacağımız toplantıda 
2 üniversitemizi daha dâhil edeceğiz. Bun-
lar yeni kurulan Trabzon Üniversitesi ve 
Samsun Üniversitesi. Bunlarla birlikte çok 
yakın komşumuz olan Sinop ve Amasya 
Üniversitelerinin rektörleriyle de toplantı 
öncesi görüşmüştük. İnşallah onları da ka-
tarak bu sayıyı 14‘e çıkaracağız. 

DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği adıyla 
kurduğumuz bu yapının asıl amacı bölge-
mizdeki üniversitelerin; iş birliği yaparak, 
öğretim elemanları değişikliğine giderek ve 
sahip oldukları imkânları birlikte kullanma 
yollarını geliştirerek daha büyük çalışma-
lara imza atmalarını mümkün kılmaktır. 
Bugün o faaliyetlerimizden birisi olan ulus-
lararası sempozyumda birlikteyiz. Biyoçe-

Sempozyum 
biyoçeşitlilik 

konusunu 
toplum 

gündemine 
taşıyacaktır 
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şitlilik konusunu bütün üniversitelerimizin 
ortak kararıyla belirledik ve biyoçeşitliliğin 
ne kadar önemli bir konu olduğunu hepimiz 
biliyoruz. 3 gün devam edecek bu sempoz-
yumda, konuyla alakalı çok değerli sunum-
ların gerçekleşeceğinden eminiz. 

Bilinmektedir ki insanoğlunun temiz hava-
ya, suya ve gıdaya ihtiyacı var. Bunun için 
dünya ve Türkiye büyük yatırımlar yapmak-
ta. 2017 yılı için Türkiye’nin çevreyi koru-
mak amacıyla harcadığı paranın 36 milyar 
TL olduğu, Türkiye İstatistik Kurumunun 
rakamlarına yansıdı. Bu 36 milyar TL‘nin; 
yüzde 50’ye yakınının atık yönetimine, 
yüzde 35’inin atık su yönetimine, yaklaşık 
yüzde 6 milyar 500 milyonunun biyoçeşit-
liliğin yaşatılmasına, yüzde 3,5’lik kısmının 
da temiz su kaynaklarının korunmasına 
harcandığını görüyoruz. Bu önemli bir yatı-
rım ve bu yatırımın, ihtiyaç duyduğumuz bu 
maddelerin hem karşılanmasına hem de 
temiz bir şekilde korunmasına harcandığını 
biliyoruz. Bizim günlük yaşamımızda buna 
çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bize nimet 
olarak sunulmuş bu varlıkları koruyabil-
menin yine bir başka yolu da biyoçeşitliliği 
sürdürülebilir kılmamızdan geçiyor. İşte bu 
toplantının bir başka sonucu da bu farkın-
dalığın gündeme taşınması ve yaratılma-
sıyla ilgili olacak. 

Bilim insanlarımızın biyoçeşitlilikle ilgili yü-
rüttükleri çalışmalar ile kendi aralarındaki 
tartışmaların bilimsel düzeydeki önemini 
ayrı tutarak söylüyorum: Sempozyumun, 
konunun toplum nezdinde de gündeme 
taşınması adına çok önemli bir görevi ye-
rine getireceğini düşünüyorum. Bizim için 
madem her şey varlığımızın sürdürülebil-

mesi ile ilgili, o zaman uğrunda şehit ver-
diğimiz bu güzel ülkenin gelecek nesillere 
daha sağlıklı bir şekilde teslim edilmesinin 
bir başka yolu da bu toprakların o nesillerin 
sağlıklı bir hayat sürmelerine imkân vere-
cek şekilde bırakılmasıdır.”

DOKAP Başkanı Mengi “Dünyada tarım 
yapılacak alanlar hızla kirlenmekte ve 
yok olmaktadır”

DOKAP Bölge Başkanı Yusuf Mengi konuş-
masına biyoçeşitliliğin tanımını yaparak 
başladı. “Biyoçeşitlilik bir bölgedeki gen-
lerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik 
olayların oluşturduğu bir bütündür” diyen 
Mengi, sözlerine şöyle devam etti: “İnsan-
ların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında 
vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların 
temeli, biyolojik çeşitliliktir. Gıda ve tarım 
için önem taşıyan ve giderek azalan canlı 
kaynaklar, bugün bir ülkenin sahip olabi-
leceği en önemli zenginlikler arasındadır. 
Dünyada tarım yapılacak alanlar hızla kir-
lenmekte ve yok olmaktadır. Bilim insan-
ları, yakın gelecekte insanlığın ciddi bir 
gıda sorunuyla karşılaşacağı görüşündedir. 
Bugün burada gerçekleşen sempozyumda 
akademisyenlerimizin sunacağı görüş ve 
öneriler sadece bölgemizin biyoçeşitliliği 
için değil, ülkemizin de biyoçeşitlilik ala-
nında yürüttüğü çalışmalara önemli katkı-
lar sunacaktır.”

Prof. Dr. Gümüş “Sahip olduğumuz 
zengin biyoçeşitlilik bize önemli 
sorumluluklar yüklüyor”

Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı ve OMÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğ-

Bu sempozyum 
ülkemizin 
biyoçeşitlilik 
alanında 
yürüttüğü 
çalışmalara 
önemli katkılar 
sunacaktır
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retim üyesi Prof. Dr. Aysun Gümüş “Sem-
pozyumumuzda 3 gün boyunca bölge üni-
versitelerimizin değerli katkılarıyla oluşan 
çok sayıda güncel çalışma ile biyoçeşitlilik, 
Karadeniz Bölgesi, doğal kaynaklar ve çev-
re konusunda fikir alışverişinde bulunaca-
ğız. Sempozyumda 150 bilimsel çalışma 
tebliğ edilecek, 7 farklı ülkeden farklı çalış-
ma konularında 10 değerli bilim insanı çağ-
rılı tebliğlerini sunacak. Farklı iklim özellik-
lerine sahip ülkemiz, özellikle de Karadeniz 
Bölgesi küresel ölçeklere göre zengin biyo-
çeşitliliğe sahip bir coğrafya olarak kabul 
ediliyor. Dolayısıyla bu zenginliğin yarattığı 
fırsatlar ve kaynaklar bize önemli sorumlu-
luklar yüklüyor. Ülkemizin biyoçeşitliliğinin 
korunması ve sürdürülebilir olması için çok 
sayıda bilimsel, ekonomik, sosyolojik iş bir-
liği programlarına ihtiyacı var. Bu amaçla 
yola çıktığımız bilim deryasında küçük bir 
damla nispetindeki bu gayretimizde, bizi 
desteklemek üzere bugün burada bulunan 
tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz.” dedi.

Heyet, doğa harikası Kızılırmak Kuş 
Cenneti’ni gezdi

Toplantı sonrası, ÜNİ-DOKAP heyeti 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
alınan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve 
Kuş Cenneti’nin doğal güzelliklerine tanık 
oldular. Ziyarete rehberlik eden Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Kızılırmak Deltası Sulak 

Alanı ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Güler, bölgede bulunan kuş tür-
leri hakkında bilgiler verdi. Heyete dürbün 
dağıtılarak bölgenin doğal güzelliği ve kuş 
türlerinin daha yakından gözlemlenebilme-
si sağlandı. Heyette yer alan Gümüşhane 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim 
Zeybek ise uzmanlık alanı olması nedeniy-
le deltanın coğrafi ve jeolojik yapısı hakkın-
da katılımcıları aydınlattı.

Amacı; yeni araştırmaları duyurmak, bilim 
insanları arasındaki iş birliğini artırmak, 
sucul, karasal ve mikrobiyal biyoçeşitlilik 
konusunda farklı ülkelerden uzman araş-
tırmacıları bilimsel camia ile buluşturmak 
olan 2. Uluslararası ÜNİ-DOKAP Karadeniz 
Sempozyumu 3 gün devam etti. Sempoz-
yumda; 150 bilimsel çalışma tebliğ edilir-
ken 7 farklı ülkeden farklı çalışma konula-
rında 10 değerli bilim insanı tarafından da 
çağrılı tebliğler sunuldu.

ÜNİ-DOKAP şu üniversitelerden oluşuyor: 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Kara-
deniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Tokat Ga-
ziosmanpaşa Üniversitesi, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Giresun Üni-
versitesi (GRÜ), Ordu Üniversitesi (ODÜ), 
Artvin Çoruh Üniversitesi, Gümüşhane 
Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi. Ayrıca 
Sinop Üniversitesi de sempozyumun katı-
lımcıları arasında yer aldı.

150 bilimsel 
tebliğinin 
yeraldığı 

sempozyumda 
7 ülkeden 10 

bilim insanı 
çağrılı tebliğ 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin dönem baş-
kanlığını yürüttüğü Doğu Karadeniz Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniver-
siteler Birliğinin (ÜNİ-DOKAP) düzenlediği 
“2. Uluslararası ÜNİ-DOKAP Karadeniz 
Sempozyumu” için Samsun’a gelen ÜNİ-
DOKAP mensubu üniversitelerin rektör ve 
rektör yardımcıları; dil eğitiminde müstakil 
bir kimliğe doğru adım adım ilerleyen OMÜ 
Arapça Dil Merkezi’ni (ADİM) ziyaret ederek 
Merkez’in gelişimine bizzat şahit oldular.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç öncülü-
ğündeki ÜNİ-DOKAP Heyeti, sempozyu-
mun açılış programı ile Kızılırmak Deltası 
Sulak Alanı ve Kuş Cenneti gezisinin ardın-
dan ADİM Müdürü ve OMÜ İlahiyat Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Yılmaz’ın 
davetiyle Merkez’i ziyaret etti. Dil eğitimin-
deki farklı anlayışı ve öğretim kadrosuyla 
kısa sürede dikkatleri üzerinde toplayan 
OMÜ bünyesindeki ADİM, 
ÜNİ-DOKAP Heyeti’nde 
hayranlık u yandırdı.

OMÜ’nün şehre açılan 
kapılarından biri: ADİM

Merkez’i tanıtan Müdür 
Prof. Dr. Yılmaz; ADİM’in, 
kısa sürede gösterdiği efor 
ve kadrosundaki hocalarıy-
la Türkiye’nin hatırı sayılır 
bir merkezi hâline geldiği-
ni vurgularken, merkezin 
OMÜ’nün şehre açılan kapı-
larından biri olduğuna işa-
ret etti. Yılmaz, taşıdıkları 
heyecan ve sahip oldukları 

tüm imkânlarla Samsun ve ülkemize hizmet 
etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Sunumun ardından Merkez Müdürü 
Yılmaz’ın rehberliğinde ADİM’i keşfeden 
ÜNİ-DOKAP Heyeti dersliklere de sürpriz 
ziyaretler yaparak hocalar, öğrenciler ve 
kursiyerlerle bir süre sohbet ettiler. ÜNİ-
DOKAP Heyeti, böylesine güzide bir mer-
kezin kurulması yönünde emek ve destek 
veren başta Rektör Bilgiç olmak üzere 
Merkez Müdürü Yılmaz ve personeli tebrik 
ederken ADİM’in her yönüyle modern ve 
örnek bir dil merkezi olduğunu belirtip be-
ğenilerini ifade ettiler.

ÜNİ-DOKAP Heyeti, ADİM ziyaretleri son-
rasında ise Samsun Valisi Osman Kaymak 
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni 
Şahin’in de katılımlarıyla Grand Amisos 
Otel’de verilen yemekte bir araya geldi.

Rektör 
Bilgiç, 
rektörlere 
ADİM’i 
gezdirdi.

ÜNİ-DOKAP Yönetimi ADİM’i Ziyaret Etti
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bir yıldır yürüt-
tüğü Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği 
(ÜNİ-DOKAP) Dönem Başkanlığını törenle 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne dev-
retti.

OMÜ Senato Salonu’nda gerçekleşen ÜNİ-
DOKAP dönem başkanlığı devir teslim tö-
reni, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ÜNİ-DOKAP 
2019 dönem başkanlığı görevini, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’ten devraldı.

Devir teslim öncesi konuşan Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç “Bugün Üniversitemiz Yö-
netim Kurulu güzel bir ana şahitlik ediyor. 
Biliyorsunuz 2018 yılı içerisinde DOKAP 
bölgesi üniversitelerinin oluşturduğu, üni-
versiteler birliğinin dönem başkanlığını On-
dokuz Mayıs Üniversitesi olarak devralmış-
tık. Bu görevi 1 yıl süreyle yürüttük. 2019 
yılında ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığı gö-
revi, kuruluş sıralarına göre bu yıl Tokat Ga-
ziosmanpaşa Üniversitesi’ne geçiyor. Güzel 
bir an diyorum çünkü dün Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektörü olarak Gaziosmapa-
şa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin 
ile hoca-öğrenci ilişkisi içerisinde birlikte 
çalıştık. Bugün ise iki önemli üniversitenin 
rektörleri olarak aynı masada birlikteyiz. 
Bu belki de çok az hocaya ve öğrenciye na-
sip olur. Böyle güzel bir ânı sizlerle birlikte, 
bu devir teslim töreninde yaşamış olmak-
tan çok mutluyum.” dedi.

“Üniversiteler arasındaki bu iş 
birliğinin geliştirilerek devam etmesini 
diliyoruz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Biz bu 1 yıllık 
süre içerisinde 2 Üst Kurul, 6 Stratejik Kurul 
toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda 

alınan kararlar 1 yıllık görev sürecimiz içeri-
sinde gerçekleştirilecek faaliyetleri belirle-
mekte yardımcı oldu. Elimizdeki imkânların 
birlikte kullanımı halinde hem üniversite-
lere hem de ülkemize katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz. Üniversiteler arasındaki bu 
iş birliğinin geliştirilerek devam etmesini 
diliyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin, 
ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığını hem so-
runsuz tamamlamış olmaktan hem de 
önemli üniversitelerimizden biri olan Gazi 
Osmanpaşa Üniversitesi’ne gönül rahat-
lığıyla devir etmiş olmaktan çok memnu-
num. Gazi Osmanpaşa Üniversitesine ve 
Rektör Bünyamin Şahin’e başarılar diliyo-
rum. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

ÜNİ-DOKAP 2019 yılı dönem başkanlığı gö-
revini devir alan Tokat Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin 
ise “Değerli Rektörümüz ve aynı zamanda 
hocama bizi yetiştirdiği ve danışmanlığımı-
zı yaptığı için teşekkür ediyorum. Nasip iki-
mizin de aynı anda rektör olmamızı getirdi. 
İnşallah buradan edindiğimiz tecrübeler ve 
burayla yapacağımız iş birlikleriyle birlikte 
güzel işlere imza atacağımızı düşünüyo-
rum. ÜNİ-DOKAP‘ta Sayın Rektörümüz ve 
Genel Sekterimizin tecrübelerinden istifa-
de edeceğiz. Burada olmaktan, sizleri gör-
mekten müteşekkirim. Değerli Hocamın bu 
görevi bana teslim etmesinden dolayı çok 
mutluyum.” şeklinde konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ÜNİ-DOKAP 2019 yılı dönem 
başkanlığını, Tokat Gaziosmapaşa Üniver-
sitesi Rektörü Bünyamin Şahin’e devretti.

OMÜ, ÜNİ-DOKAP 
Başkanlığını  
Tokat 
Gaziosmanpaşa 
Üniversitesine  
Törenle Devretti
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28 – 30 Kasım tarihleri arasında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Başkanlığında gerçek-
leştirilen “2. Uluslararası Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Karade-
niz Sempozyumu”nun Bilim Kurulu Üyeleri, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında zi-
yaret etti.

 
 

Ziyarete; sempozyumun başarıyla gerçek-
leştirilmesine katkı sağlayan ÜNİ-DOKAP 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir ile 
sempozyumun Bilim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Aysun Gümüş ve kurul üyeleri katıldı. 

Görüşmede Rektör Bilgiç, sempozyumun 
başarıyla kotarılmasında emeği geçen ku-
rul üyelerine tek tek teşekkür ederek başa-
rılarının daim olmasını diledi. 

İkinci sayısı yayınlanan Derginin teması 
“Biyoçeşitlilik” olarak belirlendi. Der-
gide ÜNİ-DOKAP üyesi üniversitelerin 
çalışmalarına ve son bir yılda öne çıkan 
faaliyetlerine yer verildi. 

UNİ-DOKAP Dergisinin editörlüğünü 
Prof. Dr. Yusuf Demir, Doç. Dr. Eyyüp 
Selim Köksal, Tolgahan Köken ve Öğr. 
Gör. Mürsel Kan üstlendi.

Rektör Bilgiç, 
başarılı geçen 
sempozyum 
için 
düzenlenen 
kuruluna 
teşekkür etti. 

Karadeniz Sempozyumu Düzenleme 
Kurulundan Teşekkür Ziyareti

ÜNİ-DOKAP 
Dergisi Yayınlandı ÜNİ-DO

KAP
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OMÜ’NÜN  
YENİ NESİL KÜTÜPHANESİ

Kullanıcıların Ufkunu Büyütüyor

Okumayı, araştırmayı seven ve farklı 
dünyaları merak eden her kişi için kü-
tüphaneler; sosyal hayatın en zengin ve 
en cömert kamusal alanlarıdır. Bilginin 
keşfedildiği, bireyin kendini bulduğu 
bu yerlerin, insanın zihninde bıraktığı 
etki ve onlara açtığı yeni ufuklar da bu 
kurumların değerini ve yüklendiği mis-
yonu kanıtlamakta.

Üniversiteler; yalnızca iş ve meslek 
sahibi olmak adına eleman yetiştiren 
kurumlar olarak değil, bünyelerindeki 
kütüphaneleriyle kişinin derinlemesine 

araştırma, öğrenme, zihnen ve kalben 
kendini geliştirmesinde öncü rolüyle 
öne çıkmak zorundadır. Daha geliş-
miş, daha uygar, daha bilinçli bir birey 
ve bu minvaldeki erdemleri içselleştir-
miş ülke olmamız, toplumun okuma 
alışkanlığını kazanması ve bu birikimi 
sürdürülebilir kılmasına bağlıdır. Öyle 
ki bir toplumun muasır medeniyet sevi-
yesine yükselmesinde yapı taşları olan 
bireyler, ancak bu refleksle mensubu 
olduğu ülkeyi aydınlık yarınlara taşı-
yabilir.

Haber: Sinan AKDOĞAN,  Fotoğraf: Nehir GÜLER, Sinan AKDOĞAN, Halit GÜLERYÜZ
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Yeni atmosfer ve ergonomik dizayn

Şık ve özgün tasarımının yarattığı yeni 
atmosferi ve ergonomik dizaynıyla 
öğrencileri bilginin büyülü dünyasına 
davet eden OMÜ’nün yeni Merkez Kü-
tüphanesi de sağladığı standartlarla 
bir taraftan araştırma, basılı ve dijital 
kitap-dergi okuma, ders çalışma vb. 
aktiviteleri kullanıcıları açısından teş-
vik ederken, öte yandan Üniversitenin 
akademik eğitim ve bilimsel araştır-
ma-geliştirme faaliyetlerinin kılavuz 
bir üssü olarak gerekli olan ve ihtiyaç 
duyulan her tür formatta bilgi, belge 
ve multimedya ile müdavimlerin hiz-
metinde olacak.

2018 – 2019 eğitim-öğretim döne-
minde, 10 bin 500 metrekare kapalı 
alana kurulu yeni binasında kullanı-
cıları karşılayan yeni Merkez Kütüp-
hane; 1 bodrum kat, zemin kat ve 3 
normal kattan oluşmakta. Kütüpha-
ne ayrıca 2 adet 10 kişilik, 1 adet de 
3 kişilik toplam 3 adet asansör ile 
100 araçlık otoparka sahip olmakla 
birlikte; çalışma ve araştırma salon-
ları, bireysel ve grup çalışma odala-
rı, seminer salonu, bilgisayar parkı, 
serbest oturma ve dinlenme alanları, 
koleksiyonlar, oyun ve çizim salonu, 
akademik ve idari hizmet birimleri ve 
kafeteryasıyla modern bir kütüphane-
nin bütün özelliklerini taşıyor.

4 ayda 1 milyon 200 bin kullanıcı

4 ay önce yapımı tamamlanan ve ka-
pılarını Üniversite mensupları ile kent 
sakinlerine açan yeni Merkez Kütüp-
hane, bu kısa zaman diliminde öğ-
renci ve diğer kullanıcı trafiğiyle dik-
katleri üzerine topladı. Zira mimarisi, 
ferah ve konforlu iç mekânı; dahası 
bilgi teknolojisiyle bütünleşen oto-
masyon programıyla albenisi olduk-
ça yüksek çiçeği burnunda Merkez 
Kütüphane’den şimdiye kadar 1 mil-
yon 200 bin kişi yararlandı.

7 farklı hizmet birimi faaliyet 
gösteriyor

Üniversiteyi; girişimciliği, yaratıcılığı, 
inovasyonu ve farklı akademik disip-
linlere yönelik araştırma-geliştirmeyi 
(AR-GE) barındıran bir ekosistem ola-
rak kabul edersek kütüphaneler de bu 
ekosistemi besleyen başat rolleriyle 
önemli başvuru ve tercih merkezleri-
dir. OMÜ yönetimince de bu perspektif 
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ve anlayışla desteklenen yeni Merkez Kütüphane; Bibliyo-
metrik Danışma Hizmetleri, Yeni Gelen Kitaplar, Bilgi-Bel-
ge Sağlama, Danışma Hizmetleri, Kullanıcı Eğitimi, OMÜ 
Yayınları Satışı ve Sesli Kitap Hizmeti birimleriyle mevcut 
bilgi haznesini kullanıcılarının gereksinimine sunuyor.

Sürekli büyüyen bilgi dağarcığı

72 veri tabanı, 200 bin elektronik kitap,  60 bin elektronik 
dergi, 4 milyon elektronik tez,  görme engellilere yönelik 
550 sesli kitap, 135 bin basılı kitap, 3 bin 628 başlık süreli 
yayın ve OMÜ enstitülerinde yapılmış 4 bin 500 adet tez-
le dağarcığını sürekli geliştiren ve yenileyen yeni Merkez 
Kütüphane; bilgiyi geliştirmeye ve eğitimi desteklemeye 
ağırlık vererek kullanıcılarını salt öğrenmek için değil, aynı 
zamanda üretmek için de cesaretlendiriyor. Ayrıca Yeni 
Merkez Kütüphane; satın alma, abonelik ve bağış yoluyla 
da envanterini ve koleksiyonlarını güncellemekte.

“Engelli kullanıcılara bilgi ve iletişim dünyasının 
kapılarını aralıyor”

Kütüphane hizmetlerinin kalitesinin arttırılması adına eği-
tim programlarına yer veren OMÜ’nün yeni bilgi hazinesi; 
kaynak ve hizmetlerden etkin biçimde yararlanmayı sağ-
lamak amacı ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyin-
deki öğrenci gruplarına yönelik kullanıcı eğitimlerini de 
ajandasına katmış durumda. Bunun yanı sıra Merkez Kü-
tüphanedeki sesli okuma cihazı ve Braille alfabesi çıkışlı 
yazıcı aracılığıyla görme engelli kullanıcılar için bilgi ve 
iletişim dünyasının kapıları açılıyor. Sesli kitaplar yine gör-
me engelli kullanıcılar için engelliler biriminde kullanıma 
açıkken, birimdeki koleksiyonun gönüllü okuma yöntemi 
ve sensörlü kitap okuma cihazı da engelli okuyucuların 
dünyasını zenginleştiriyor.

Gittikçe dijitalleşen bir dünyada ve herkesin, aradığı bilgi-
ye Google denen devasa arama motorundan ulaştığı günü-
müz konjonktüründe, OMÜ’nün yeni Merkez Kütüphanesi, 
dijitalleşme çalışmaları ve otomasyon programıyla da çağı 
yakalamaya hazır.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yaşa-
nılabilir bir dünya için önemli adımlar 
atılıyor. Yeşil üniversite, yeşil şehirler 
olma yolunda “Dumansız Yeşil Kam-
püs” politikası ve atık yönetimi kap-

samında “Sıfır Atık Projesi” başlatıldı. 
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühen-
disliği öğretim üyesi ve Rektör Danış-
manı Prof. Dr. Yüksel Ardalı’dan proje-
lerin kapsamı hakkında bilgi aldık.

Sıfır atık projesinin ayrıntılarından  
bahseder misiniz?

Ülkemiz adına önemli bir proje başlatıldı. 
Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde baş-
layan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından yürütülen Türkiye’deki bütün kamu 
kurum kuruluşları ile hastane, okul, üniver-
site, otel, terminal vb. birçok yer ve mer-
kezde uygulanmaya başlanan “Sıfır Atık 
Projesi” içerisinde Üniversitemiz de yer 
alıyor. Ben de Üniversite Sıfır Atık Projesi 
Koordinatörlüğü yapıyorum. 

Sıfır atık projesiyle ilgili öncelikle Cumhur-
başkanlığı Külliyesindeki zirveye katıldık. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ziyaretler 
yaptık. Bu proje kapsamında atık yönetimi 
yapıyoruz. Bütün kampüsü içine alan, her 
birim için atık ayırma kapları temin ediyo-
ruz. Üniversitemizde “Sıfır Atık Projesi Eği-
timine” kasım ayında başladık. Hem öğren-
cilere hem de bütün birimlerdeki akademik 
ve idari personellere bu konuda herkesi bil-
gilendirerek bu sistemin içerisinde olması-
nı sağlıyoruz ve bilgilendirme toplantılarına 
devam edeceğiz.

Temiz Üniversite, Temiz Şehir ve Temiz Dünya

NEFES ALAN ŞEHİRLER İÇİN  
OMÜ’DEN BÜYÜK ADIM

Haber ve Fotoğraf: Açelya KAYNAR
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Projenin amacı nedir? Üniversitemiz 
başta olmak üzere ne gibi katkı 
sağlanması bekleniyor?

Bugün yaptığınız şeyi 10 yıl sonra da de-
vamlılığını sağlayabilmek bizim için sür-
dürülebilirlik oldukça önemli. Bu açıdan 
da sıfır atık projesinin atık yönetiminin 
sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. 
Şöyle bir yanılgı var; sıfır atık sadece atıkla, 
çöplerle alakalıymış gibi anlaşılıyor. Hayır 
değil; temiz su, suyun arıtılması, atıkların 
yönetilmesi, hava kirliliği her şeyiyle birlik-
te bir bütün olarak çevre atık yönetiminin 
yapılmasını içeriyor.

Hammaddemizi büyük bir özenle üretiyo-
ruz, titizlikle tüketiyoruz. Fakat atık haline 
gelince yönetemiyoruz. Benim evimde ya 
da odamda olmasın da nerede olursa olsun 
zihniyetiyle hareket ediyoruz. Ama şim-
di hep beraber düşünelim. Aslında atıklar 
suyumuza, toprağımıza karışıyor. Atılan 
bir bilgisayar, pil içme suyunuza, yediğimiz 
yiyeceklere karışabiliyor, yeraltı suyunuza 
geçebiliyor. Bu yine bizlere geri dönüyor ve 
bu durum büyük bir hızla gerçekleşebiliyor. 
Biz bunu gözümüzle görmediğimiz için hiç-
bir sorun olmuyormuş zannediyoruz.

Sıfır Atık Projesiyle; bilinçli üretim ve tüke-
timi sağlamak, doğal kaynakları korumak, 
döngüsel ekonomiye geçerek atıkları ham-
madde olarak kullanmak, çevre ve insan 
sağlığını korumak, halkın duyarlı olmasına 
katkı sağlamak ve daha çevre dostu bir ya-
şam tarzına sahip olmak amaçlanmaktadır.

“Sıfır atık projesi pek çok insana da iş 
kapısı olacak”

Amerika’da katıldığım bir kongrede içtiği-
miz suların içinde mikroplastik 
olduğu tespit edildiği söylenil-
di. İlk defa açıklama yapıldı ve 
büyük şaşkınlık yaşandı. Oysa 
atık yönetimini doğru yaptığı-
mızda; işin sağlık ve ekonomik 
boyutunu düşündüğümüzde 
ne gibi faydalar sağlayacağını 
görebiliriz. Atıklarımızı eko-
nomiye kazandırabiliriz. Eğer 
yemeği, kâğıdı, plastiği, me-
tali, camı ayırırsak ekonomiye 
büyük katkı sağlıyor. Bunun 
yanında sıfır atık projesi pek 
çok insana da aslında iş kapısı 
olacak. Bu proje kapsamında 
geri dönüşüm birimleri kurula-
rak çalıştırılacaktır.

Sıfır atık projesinin uygulama alanları 
nelerdir? OMÜ bu projeyle ilgili ne gibi 
faaliyetlerde bulunuyor?

Biz bu konuda çok hızlı yol aldık. Her birim 
için oluşabilecek atık miktarları ile ayırma 
kutusu ihtiyaçlarını belirledik, daha sonra-
ki adımda nerede geçici depolama alanla-
rına olacağına karar verdik. OMÜ’nün tüm 
birimlerinde, etkin sıfır atık sistemi kuru-
yoruz. OMÜ akademik ve idari personeline 
yüz yüze eğitimler verdik. Ayrıca bilinç-
lendirme faaliyetleri kapsamında İletişim 
Fakültesi’nde projeyi tanıtan oldukça da 
ilgi gören bir tanıtım filmi çekildi ve üni-
versitemizin sosyal medya hesaplarından 
yayınlandı. Bunun yanı sıra sosyal medya 
hesaplarımızdan da proje ile ilgili bilgiler ve 
yapılan faaliyetler sunuluyor. Biz farkında-
yız ki atılan her adım takip edilerek rapor-
landırılması sürdürülebilirlik çok önemlidir 
ve bu sistemin takipçisi olacağız. 

Sıfır Atık Liderleri OMÜ’den

Proje Teknoloji Transfer Ofisi ile OMÜ’nün 
ortaklaşa hazırladığı Orta Karadeniz Kal-
kınma Ajansı (OKA)’dan “Sıfır Atık Liderleri 
Yetiştiriyoruz” adlı bir proje için destek al-
dık, Şubat gibi çalışmalara başlayacağız. 
Bu proje kapsamında, OMÜ’nün her bi-
riminden ve her fakülteden 10 çevre gö-
nüllüsü öğrenci seçeceğiz. O öğrenciler 
sıfır atıkla ilgili 4 gün psikolojik, sosyolojik, 
sağlık ve çevre mühendisliği bilgisi bulunan 
çok yönlü uygulamalı eğitimler alacaklar. 
Bu eğitimin kapsamında teorik ve daha 
çok uygulamalı çalışmalar olacaktır.  Daha 
sonra eğitimi tamamlayan öğrencilere sıfır 
atık belgesi verilecek. Öğrenciler de arka-
daşlarına ve mesleğe başladıklarında bu-
lundukları ortamdaki kişilere bu konuları 

 “Atıklarımıza 
artık bir çöp 

gibi değil 
değerli bir 

hammadde 
gözüyle 

bakacağız.”
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aktaracaklardır ve böylelikle bilgi akışı sağ-
lanacaktır.  Bunun dışında lisanslı firmalar-
la anlaşmalar yaptık. Atıklarımızı lisanslı 
firma buradaki sorumlu personelimizden 
bir belgeyle teslim alacak. Hiçbir yerde sa-
çılmış atık göremeyeceksiniz bütün atıklar 
kontrol altında olacaktır. Bu projenin tehli-
keli atık, elektronik atık ve tıbbi atık boyutu 
da var. Tıbbı atık yönetimi zaten yasa gereği 
uzun süreden beri hastanemizde yapılıyor. 
Tehlikeli atıklar için diğer birimlerde de teh-
likeli atıkların ayrı toplanması, onların geçi-
ci depolarda ayrı kilitli ortamlarda tutulma-
sı ve daha sonra yine belediyenin ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gösteri-
len birimlere aktarılması gibi çalışmaları da 
yapacağız. Hangi birimde ne kadar olduğu-
na dair verileri yaklaşık belirledik tablolar 
oluşturduk ve raporluyoruz.

Çok güzel projelerimiz var. Sadece üniver-
site de değil ilkokullarda öğrencilerle ve 
velilere de bilgilendirmelerde bulundum. 
Üniversite olarak bilgilendirme ve uygula-
mada öncü olmalıyız. Bu proje 3 ayağı olan 
bir proje atığı ayıracaksınız, geçici depola-
yacaksınız sonra lisans firmasına vererek 
geri dönüşümü sağlayacaksınız. Eğer bu 
ayaklardan biri koparsa sistem yürümez. 
Hepsinin birlikte işlemesi gerekiyor. Üni-
versitemizdeki öğrencilerimizi geleceğin 
mühendisi, doktoru, öğretmeni, hemşiresi 
olarak gördüğümüz için bu bilgiler nesilden 
nesile taşınacaktır. Sistemi iyi kurarsanız 
kolaylıkla uygulanacağını düşünüyorum. 

Sıfıt atık projesi aslında kişinin bulunduğu 
çevreye bakışının bir göstergesi olarak al-
gılıyorum. Üniversitemiz zaten bu duruma 
çok alışkın eğitime gittiğim yerlerde hiç 
zorlanıyorum. Eğitim fakültesinde proje 
hemen uygulamaya geçildi. Tüm dünyadan 
saygın üniversitelerin katıldığı sürdürülebi-
lirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre 
bilinci konusunda küresel farkındalık ya-
ratmayı amaçlayan bir platform olan Gre-
enMetric sıralamasında Üniversitemizi öne 
geçirecek bir takım faaliyetlerimiz var. Ge-

çen seneye oranla OMÜ’nün sıralamadaki 
derecesi büyük ölçüde arttı. Farkındalığı-
mızı ve kalitemizi artıracak yöndeki çalış-
malarla, derecelendirmedeki sıralamamızı 
artırabiliriz diye düşünüyorum.

“İsrafı önlemek için Tasarruf 
Komisyonu kuruldu” 

Burada vurgulamamız gereken nokta sıfır 
atık sadece atıkları ayırmak ya da sadece 
geri dönüşümü sağlamak değil. Öncelikli 
hedefimiz atık miktarını azaltılması, yeni-
den geri kazanılarak hammaddenin bilinç-
sizce kullanımının önüne geçilmesidir. Üni-
versitemizde tasarruf komisyonu kuruldu. 
Tasarruf komisyonu da üniversitemizde 
enerjiyi, suyu, kâğıdı ya da hammadde ola-
rak kullanılan malzemeleri nasıl daha az 
tüketebiliriz şeklinde çalışmalar başlattı. 
Aslında tasarruf diyoruz ama israf etme-
mek bunun tam karşılığı olduğuna inanı-
yorum.  Bazı şeylerimiz alışkanlıklarımızla 
alakalı olduğunu düşünüyorum sadece be-
nim diye değil bütün olarak düşünülmeli ve 
öyle hareket edilmeli. 

OMÜ Senatosu 6 Aralık 2018’de aldığı 
karar doğrultusunda “Dumansız 
Kampüs Politikası” hayata geçirildi. 
Projenin kapsamı nelerdir? 

“Dumansız Yeşil Kampüs” sloganıyla baş-
latılan politika kapsamında 1 Haziran 2021 
tarihi itibariyle sigara ve diğer tütün ürün-
leri ile elektronik sigaraların OMÜ’nün tüm 
açık ve kapalı mekânlarında yasaklanması 
hedefleniyor.

Üniversitemizde bu konuyla ilgili uzun za-
mandır pek çok aktiviteyi kendi içinde yü-
rütüyordu. Sarı çizgili alanlar vardı. Ama 
eksiklikleri tamamlayalım istedik. Bu es-
nada şunu fark ettik, yeni nesil bu konuda 
daha bilinçli ve farkındalığı olan bir nesil, 
Senatonun aldığı kararla 2021 yılında ka-
demeli olarak uyarılar, belirli yerler yapıla-
cak eğitimler yapılacak yavaş yavaş kam-
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püsten uzaklaştırılacak ve kampüs alanının 
içinde tamamen sigara içilmeyecek. Eski-
den otobüste yolculuk yaparken sigara içi-
lebiliyordu o zaman bize normal geliyordu. 
İtiraz etmiyorduk pasif içiçi olmanın ne ka-
dar sağlık problemleri yarattığını biliyoruz. 
Biz 2021 yılında üniversiteye gelirken si-
gara içilmeyeceğini kendimizi odaklayarak 
gelirsek uygulayacağımızı düşünüyorum. 
Yeşilayla bir görüşme yaptık. Yeşilayın şu-
bat ayında bir çalıştayına katılacağım, üni-

versitemizde uygulama başladığında yeşil 
bayrak alacak. 

Bütün insanların bu sorumluluğu alması 
gerektiğini düşünüyorum. Allah insanla-
rı bütün canlılardan üstün yaratmıştır. Bu 
durum insanların haricindeki canlıları koru-
mayacağız, ezeceğiz onlara zarar vereceğiz 
anlamına gelmiyor. Hep bir bütün olarak 
zekâmızı ve üstünlüğümüzü iyiye kullan-
malıyız.

“Çevre ve 
doğaya karşı 

farkındalık ve 
duyarlılığın 

geliştirilmesi 
açısından 
önemli ve 

değerli bir 
proje”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatı-
lan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yü-
rütülüp Türkiye’deki bütün kamu kurum ku-
ruluşları ile hastane, okul, üniversite, otel, 
terminal vb. birçok yer ve merkezde uy-
gulanmaya başlanan “Sıfır Atık Projesi”ne 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi de dâhil oldu.

Projeye dair ilk toplantı

Proje çerçevesinde ilk bilgilendirme top-
lantısı, Rektör Danışmanı ve Üniversite Sıfır 
Atık Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel 
Ardalı rehberliğinde yapıldı. Toplantıya; 
Genel Sekreter Yardımcıları Serap Sivri-
oğlu Sezer ve Mustafa Kemal Çayıroğlu, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör 
Kural ile proje doğrultusunda seçilen odak 
noktaları personeli katıldı.

Toplantıda Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ar-
dalı, Sıfır Atık Projesi’nin; öncelikle israfın 
önlenmesi, sahip olduğumuz kaynakların 
doğru ve verimli kullanılması ve atıkların 
ekonomik olarak değerlendirilmesi, dola-
yısıyla çevre ve doğaya karşı farkındalık ve 

duyarlılığın geliştirilmesi açısından önemli 
ve değerli bir proje olduğunu belirtti.

Proje çevreye karşı farkındalığın 
geliştirilmesi için önemli

Bu konuda kaybedilecek zaman olmadığı-
na ve bir an önce harekete geçilmesi gerek-
tiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ardalı, projenin 
Samsun ayağının OMÜ’yle başlamasının da 
çok anlamlı olduğunu, bu eksende de za-
man kaybetmeden çalışmalara başladıkla-
rını söyledi.

Rektör Danışmanı Ardalı, toplantının deva-
mında projenin Üniversitede yürütülmesi 
adına; mevcut durum, yol haritası, işleyiş 
takvimi, bu konudaki eğitim ve etkinlikler 
hakkında değerlendirmelerde bulunurken 
projenin amacı, kapsamı ve önemini katı-
lımcı personel ile paylaştı. Toplantıda ayrı-
ca, seçilen odak personel bu konudaki fikir 
ve önerilerini de dile getirdi.

Sıfır Atık Projesi’nin ayrıntılarına  
http://sifiratik.gov.tr/  
adresinden ulaşabilirsiniz.

Sıfır Atık Projesi’ne Dâhil Olan OMÜ, 
Personel Eğitimlerine Başladı 
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OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı 
tarafından verilen eğitime, Genel Sekreter 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Genel Sek-
reter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, çok 
sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

“Neden atığımızı yönetemiyoruz?”

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yüksel 
Ardalı katılımcılara Sıfır Atık Projesi’nin ay-
rıntılarından bahsetti.

Konuşmasında atık yönetimine değinen 
Prof. Dr. Ardalı “Normal süreçte bir üretim 
gerçekleşir, bunu takip eden tüketim ve 
akabinde oluşan atık meydana gelir. Ham 
maddemizi büyük bir özenle üretiyoruz, 
titizlikle tüketiyoruz, peki neden atığımızı 
yönetemiyoruz? Atık yönetimi; atığın olu-
şumunun önlenmesi, yeniden kullanılması, 
özelliğine ve türüne göre ayrılması, birik-
tirilmesi, taşınması ve geri dönüşümü ile 
kontrol ve denetim faaliyetleriyle sağlanır.” 
ifadelerini kullandı.

Rektör Danışmanı Ardalı sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sıfır Atık Projesiyle; bilinçli üre-
tim ve tüketimi sağlamak, doğal kaynakla-
rı korumak, döngüsel ekonomiye geçerek 
atıkları ham madde olarak kullanmak, çev-
re ve insan sağlığını korumak, halkın duyar-
lı olmasına katkı sağlamak ve daha çevre 
dostu bir yaşam tarzına sahip olmak amaç-
lanmaktadır.”

Rektör Danışmanı Ardalı, bu projeyle elde 
edilen kazanımlara dair ise “Projeyle bir-
likte 1 yıl içerisinde 2 milyon ton ambalaj 
atığı, 58 bin ton atık elektrikli ve elektronik 
eşya, 80 bin ton madenî atık yağ, 184 bin 
ton ömrünü tamamlayan lastik geri kaza-
nılmış ve bu süreç ekonomimize 3,5 milyar 
TL katkı sağlamıştır.” sözlerine yer verdi.

“Çok büyük bir organizasyonun 
adımları OMÜ’de atılıyor”

Projenin önemine vurgu yapan Genel Sek-
reter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da “OMÜ 
Yönetimi olarak Prof. Dr. Yüksel Ardalı Ho-
camızın koordinatörlüğünde yürütülen bu 
çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. 
Çok büyük bir organizasyonun adımları şu 
anda atılıyor. Sizler odak noktası olarak bu 
adımların yürütücüleri olacaksınız, bunun 
farkına varılması gerekiyor. Siz inanmaz-
sanız bu projeler yürütülemez, biz sizi bu 
proje çerçevesinde her anlamda destek-
leyeceğiz. Bizler bu konuda daha duyarlı 
olmalıyız, bir plastik poşet diyerek kayıtsız 
kalmamalıyız. Unutulmamalıdır ki bir çivi 
bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, 
bir komutan bir orduyu ve bir ordu da bir 
devleti kurtarabilir.” diye konuştu.

Sıfır Atık Eğitimi Büyüyerek Devam Ediyor
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi tüm kampüs-
lerinde “Dumansız Yeşil Kampüs” politika-
sı başlattı. Bu kapsamda 1 Haziran 2021’e 
kadar kademeli olarak OMÜ’nün açık ve 
kapalı tüm alanlarında, sigara ve diğer tü-
tün ürünleri ile elektronik sigara kullanımı 
yasaklanacak.

OMÜ Senatosu 6 Aralık 2018’de aldığı ka-
rar doğrultusunda Üniversitenin tüm pay-
daşları için sağlıklı oluşturulması hedefiyle 
“Dumansız Kampüs Politikası” hayata ge-
çirildi.  “Dumansız Yeşil Kampüs” sloganıy-
la başlatılan politika kapsamında 1 Haziran 
2021 tarihi itibariyle sigara ve diğer tütün 
ürünleri ile elektronik sigaraların OMÜ’nün 
tüm açık ve kapalı mekânlarında yasaklan-
ması hedefleniyor.

“İnsanlarımızı daha sağlıklı kampüs 
alanlarıyla buluşturacağız”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de konuyla ilgi-
li olarak “Araştırmalar Türkiye’de yaklaşık 
olarak erkeklerin yüzde 60’ınin, kadınların 
ise yüzde 20’sinin sigara içtiğini ve siga-
ra kullanım yaşının da giderek düştüğünü 
ortaya koyuyor. Üniversiteler olarak araş-
tırma-geliştirme, bilgi ve teknoloji üretimi 
faaliyetlerimiz yanında sosyal projeler üre-
terek devletimize ve milletimize yönelik bir 
toplumsal katma değer de ortaya koymamız 
gerekiyor. “Dumansız Yeşil Kampüs” sloga-
nıyla hayata geçirdiğimiz bu politikamız ve 
uygulamamızla hem vatandaşlarımızı daha 

sağlıklı kampüs alanlarıyla buluşturacağız 
hem de gençlerimize bu konunun hassasi-
yeti hakkında somut bir projeyle farkındalık 
kazandırmaya çalışacağız. Dumansız Kam-
püs Politikası kararımızla da ilk adımı ata-
rak eyleme geçmiş bulunuyoruz. Ülkemize 
ve yarınlarımızı inşa edecek gençlerimizin 
sağlığına böylesine bir uygulamayla gücü-
müz yettiğince katkı sağlamak, temel vazi-
felerimiz arasında yer alıyor.” diye konuştu.

OMÜ Adım Adım Dumansız Yeşil Kampüs Olacak
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OMÜ, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, Ankara’daki ATO 
Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinin  de yer aldığı fuarın açılış 
törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

“Teknoloji üreten bir topluma 
dönüştüğümüz takdirde millî 
teknoloji hamlemiz başarıya 
ulaşacaktır”

ATO Congresium’da düzenlenen fu-
arda konuşan Oktay, yerli ve millî 
teknolojinin önemine dikkat çeke-
rek “Hedefimiz, hazır teknolojiyi al-
mak ve onun kullanımını öğrenmek 
değildir. Teknolojide tüketici olmak asla değil, 
teknolojiyi tasarlamak ve geliştirmektir. Millî 
teknoloji hamlesi doğrultusundaki çalışmaları 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülü-
ğünde, ilgili tüm kurumlarımızla desteklemekte 
kararlıyız. Savunma sanayii alanında askerimi-
zin kullanacağı piyade tüfeğini bile üretemeyen 
Türkiye’den; millî gemisini, helikopterini, İHA’sı-
nı, SİHA’sını üreten, insanlı ve insansız millî sa-
vaş uçağını geliştirmek için gecesini gündüzüne 
katan bir Türkiye’ye geldik. Savunma sanayiinde 
yerlilik oranını yüzde 15’ten yüzde 65’lere kadar 
çıkarttık. Bugüne kadar çeşitli sektörlerden top-
lam yerli patent başvuru sayısı 60 bine ulaşmış-
tır. 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde tescil edi-
len yerli patent sayısında yaklaşık yüzde 39’luk 

bir artış gerçekleşmiştir. Yeterli midir? Asla de-
ğildir. Sanayi üretiminde yerlilik ve millilik ora-

nını daha yukarılara çıkartmamız gerektiğinin 
bilincindeyiz.” dedi.

“E-devlet çalışmalarıyla en geç bir yıl içerisinde 
artık Türkiye’de belgeye değil, bilgiye dayalı bir 
yönetim anlayışına geçiyoruz” diyen Oktay, tüm 
bu çalışmalar sayesinde hizmette hız, verimlilik 
ve kaliteye odaklanılacağını dile getirdi.

Bakan Varank “Dijital dönüşüm 
yolculuğumuzda yerli tedarikçileri 
güçlendireceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 
fuarda yaptığı konuşmada ‘Proje Yönetimi’, ‘Bil-
gi Teknolojileri Yönetimi’, ‘AR-GE’, ‘Teknoloji ve 
İnovasyon Yönetimi’ ve ‘4. Sanayi Devrimi Far-

Tanıtım
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kındalık Eğitimi’ programlarını başlattıkları-
na dikkat çekerek “Şu kadarını söyleyeyim, 
beşerî sermaye konusu en temel öncelikleri-
mizden. Sanayideki ara eleman ihtiyacından 
tutun da AR-GE merkezlerinde çalışacak ni-
telikli uzmanlara kadar her adımı en iyi şekil-
de planlamaya ve hayata geçirmeye devam 
edeceğiz. Teknolojide dışa bağımlılık sevi-
yemizi minimuma indirmek istiyoruz. Dijital 
dönüşüm yolculuğumuzda hem işletmeleri 
destekleyecek hem de gerekli teknolojileri 
sunacak yerli tedarikçileri güçlendireceğiz. 
Bir diğer önemli politikamız da Uygulamalı 
Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri’nin 
kurulması. Bu merkezlerde sanayicilerimiz, 
yalın üretimi ve dijital dönüşümü gerçek bir üre-
tim ortamında öğrenebilecekler ve danışmanlık 
hizmeti alabilecekler.” dedi.

ATO Congresium’da gerçekleşen programa ay-
rıca, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemalettin Kömürcü, Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve çok sayıda 
şirket temsilcisi katıldı.

Fuarda OMÜ de standıyla yer aldı

7-9 Aralık tarihlerinde açık kalan Verimlilik ve 
Teknoloji Fuarı’nın açılışına OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ve Samsun Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Aydın da eşlik etti.

OMÜ’nün stant açarak boy gösterdiği fuarda, 
OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı öğrencileriyle bir-
likte fuarda yerini alırken, stantları tek tek gezen 
Rektör Bilgiç, yetkililerden bilgi aldı.

OMÜ ile birlikte stant açan Samsun Teknopark’ı, 
Genel Müdür Buğra Çolak temsil etti. Fuarda 
OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) yetkili-
leri de çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“Sanayideki eğitimle öğrencilerimize 
tecrübeli bir mezuniyet yaşattırmak 
istiyoruz”

Fuara öğrencileri ile birlikte katılan OMÜ Yeşil-
yurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ise şu bilgileri paylaştı: 
“Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içerisinde yer 
alan okullar oldukça az sayıda. Türkiye’de sade-
ce 8 okul OSB içerisinde mevcut. Bu kapsamda 
tekniker adaylarımızı, nitelik kazandırmak için 
donanımla bir araya getirmek istiyoruz. 5 gün 40 
saat öğrenciyi sanayiye verip, oradan aldığı eği-
timle onlara tecrübeli bir mezuniyet yaşattırmak 
istiyoruz. Bu kapsamda da kendimiz bir rehber 
hazırladık ve bunu Türkiye’ye duyuracağız. İn-
san kaynağımızı sanayi kuruluşları ile paylaş-
mak ve bu gücümüzün bilinmesi doğrultusunda 
çalışmalar yapıyoruz.”
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Yeşilyurt Demir Çelik MYO  
Kimya Sanayi Fuarında
Kısa adı TURKCHEM olan Uluslararası Kimya Sanayi Fuar-
ları, bu yıl 8 – 10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirildi.

Türk kimya sektörünün gelişmesini sağlayacak fikirleri or-
taya çıkarmak amacıyla 2 yılda bir düzenlenen fuara; bu yıl 
20 ülkeden 300 doğrudan katılımcı ve binin üzerinde firma 
ve firma temsilciliğinin yanı sıra OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik 
Meslek Yüksekokulu (MYO) da katıldı.

Yeşilyurt Demir Çelik MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Tek-
nolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Karadayı ve 
Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka önderliğinde Kimya Bölümü öğren-
cileri, sektöre dair en son yenilik ve teknolojilerin ele alın-
dığı ticari ve teknik sunumlara katılarak kimya endüstrisi-
nin geleceğine yönelik daha fazla bilgi edinmiş oldu.

Tanıtım
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Bu Fuarda İş Var! 
“7. Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fua-
rı (SAMİF 2018)”, Samsun Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürlüğü, Samsun Valiliği himayesinde, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Millî Eğitim Müdürlüğü, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğinde düzen-
lendi.

SAMİF 2018; Samsun Büyükşehir Belediyesi 15 
Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Salonu’nda düzen-
lenen fuara; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel 
Müdürü Cafer Uzunkaya, OMÜ Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Yeşilyurt 
Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Kemal Yıldızlı, akademisyenler, öğrenciler, 
Samsun protokolü, kamuya ait ve özel kuruluş-
ların temsilcileri katıldı.

“İş yerinde eğitim yapan öğrenci sayısını 20 
kişiden 200 kişiye çıktı”

Fuarın açılış programında konuşan Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan “İstihdam keli-
mesi insanla bütünleşmiş ve ülkenin geleceğini 
etkileyen çok önemli bir kavram. İstihdam daha 
önce, eğitimini bitirmiş bir kişiye odaklı değer-
lendirilirdi. Artık istihdamın bir şeyden sonra 
başlayan bir süreç olmadığının farkındayız. Biz-
lerin iletişimi, sadece bir işçinin, bir emekçinin 
bir kurumla buluşturulmasından çok daha öte-
de; öğrencilerimizi daha işe girmeden iş yeri eği-
timi ışığında çalışma hayatı ile buluşturmaya ça-

lışıyoruz. 2016’da başlattığımız proje ile sadece 
20 öğrencimiz eğitim esnasında iş hayatınday-
ken; bugün yaklaşık 200 öğrencimiz iş yerinde 
eğitim yaparken çalışıyor.” diye konuştu.

Birçok firma fuarda yer aldı

SAMPA, Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve Taf-
lan UN’un yanı sıra; ağır sanayi, otomotiv, gıda 
sektörlerinde ve diğer çeşitli iş kollarında üretim 
yapan önemli firmaların stant kurarak bilgi ver-
dikleri ve iş başvurularını kabul ettikleri fuarda 
OMÜ de “3+1 İş Yeri Uygulamaları Eğitimi” bro-
şürlerini dağıttı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve 
beraberindekilerin, firmaların insan kaynakları 
birimi görevlilerinden bilgi aldıkları fuarda, öğ-
renciler de form doldurarak iş başvurusunda 
bulunma fırsatı yakaladı.
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“Deltada Öğreniyorum” Projesi için İş 
Birliği Protokolü İmzalandı
Eğitim, bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında iş 
birliği ve paydaşlıklara öncelik veren OMÜ; İlka-
dım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 
ve Samsun Bil Kolejinin paydaş olarak sorumlu 
olduğu “Deltada Öğreniyorum” projesiyle öğ-
rencilerin doğada öğrenmelerine katkıda bulu-
nacak.

OMÜ, İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile 
Samsun Bil Koleji iş birliğiyle gençleri Samsun 
Kızılırmak Deltası’nda tabiatla buluşturacak 
“Deltada Öğreniyorum” projesinin protokol 
imza töreni, Üniversitenin Rektörlük Toplantı 
Odası’nda yapıldı.

Kızılırmak Deltası’nın öğretici doğasının kuca-
ğında öğrencilere okul ve sınıf dışı eğitim de-
neyimi kazandıracak iş birliği protokolü; Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlkadım 
İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe 
ve Samsun Bil Okulları Kampüs Kurucusu Turan 
Arslan tarafından imzalandı.

OMÜ, İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Özel 
Samsun Bil Koleji arasında imzalanan protokol 
aynı zamanda; uygun yer ve zamanlarda kulla-
nılmak üzere personel görevlendirmesi, yemek, 
ulaşım ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasını 
da kapsıyor.

Projenin; öğrencilerin görerek, duyarak ve do-
kunarak öğrenmelerine ciddi katkılar sunaca-
ğını belirten Genel Sekreter Menderes Kabada-
yı, Kızılırmak Deltası gibi doğal güzellikleriyle 
insanları büyüleyen bir değere sahip oldukları 
için kendilerini çok şanslı addettiklerini dile ge-
tirerek iş birliğinin hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Projede, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ar-
dalı ise öğrencilerin doğa ve çevre bilincinin 
geliştirilmesi ve bu anlamda onlara farkındalık 
kazandırılması hususunda uzman olarak görev 
alacak.
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Mikrobiyal Gübre Geliştirilmesi Projesi 
Tanıtıldı
Yürütücülüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
yaptığı, proje ortaklığını Amasya Üniversitesi, 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ve AGROBİGEN Araştırma ve Geliştir-
me Ltd. Şti.’nin üstlendiği  ve TAGEM tarafından 
desteklenen “Buğdayda Kuraklık Stresine Karşı 
Aktinobakteri Kaynaklı Mikrobiyal Gübre Geliş-
tirilmesi” adlı projenin tanıtım toplantısı  yapıldı.

“Mikrobiyal gübre geliştirilmesini 
amaçladık”

Projenin 3 yıllık bir süreci kapsadığını söyleyen 
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Nevzat Şahin “Pro-
jemizin amacı; kuraklık stresi altındaki buğday 
bitkilerinin gelişimini destekleyici ve kök pa-

tojenlerine karşı biyokontrol aktivitesine sahip 
mikrobiyal gübre geliştirilmesidir. Artan nüfu-
sun gıda ihtiyacını karşılamak için üretimin ar-
tırılması şart. Üretimin artırılması biyolojik ola-
rak mümkün değil ise gübreleme ve ilaçlama ile 
artırma yoluna gidilmekte. Dolayısıyla kuraklık 
stresinde buğday bitkisinden daha yüksek ku-
raklığa bağlı olarak strese giren buğdaydan 
daha yüksek verim alabilmenin başka bir yolu-
nu bulmamız ve bunlar için araştırma yapmamız 
gereğinden yola çıkarak böyle bir proje tasarla-
dık.” dedi.

Şahin konuşmasında, bu projede sera ve tarla 
denemelerinin ardından yeni türlerin literatüre 
kazandırılacağını da belirtti.

Hemşirelik Bölümü öğretim eleman-
ları, akreditasyon çalışmaları kapsa-
mında ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlen-
dirme Teknikleri’ eğitimine katıldı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen ve Eğitim Fa-
kültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlen-
dirme Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr, 
Üyesi Ayşegül Altun’un konuşmacı 
olarak bulunduğu eğitimde, öğrenci-
nin bilgi düzeyini ölçmede amaçlana-
nın net bir şekilde ifade edilmesi ge-
rektiği vurgulandı.

Hemşirelikte “Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme Teknikleri” Eğitimi
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Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi  
10 Yıldır Şifa Dağıtıyor
OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Sadettin 
Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi’nin 
kuruluşunun 10. yılı, Tıp Fakültesinde düzenle-
nen etkinliklerle kutlandı. Merkez sorumlusu 
Prof. Dr. Canan Albayrak’ın bilgilendirici sunu-
munun ardından kök hücre naklinde emeği ge-
çenlere teşekkür belgesi verildi.

Etkinliğe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan 
Dağdemir, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhe-
kimi Prof. Dr. Recep Sancak, Türk Kızılayı Orta 
Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin 
Yıldırım, akademisyenler, Tıp Fakültesi Hastane-
si personeli, hastalar ve hasta yakınları katıldı.

“2008 yılından bu yana 200’den fazla vakaya 
nakil yapıldı”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, 2008 yılın-
da kurulan Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi’nin, 
200’ün üzerinde vakaya nakil gerçekleştirdiğini 
belirterek “Kurulmasında emeği geçen Prof. Dr. 
Kemal Baysal’a ve tüm akademisyenlerimize te-
şekkür ediyorum. Sorumluluğunu devraldığımız 
Merkezimizin, daha da gelişerek hizmet verme-
ye devam etmesini diliyorum.” dedi.

Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi sorumlusu Prof. 
Dr. Canan Albayrak ise yaptığı sunumla kök hüc-
re, kök hücre nakli, kök hücre bağışlama koşul-
ları ve Merkez’in kök hücre nakil deneyimleri 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

“Nakillerin yüzde 75’i akraba dışı nakiller”

Kök hücrenin, yaşamımız boyunca kan hücresi 
ürettiğini kaydeden Prof. Dr. Canan Albayrak, 
sağlıklı bir insandan alınan kök hücreyle; lösemi, 
talasemi majör gibi pek çok ciddi  kan hastalığı-
nın tedavi edilebileceğinin altını çizdi.

Kök hücre naklinin terminolojisi ve nakil için 
uyumlu kök hücre arama süreci hakkında da 
bilgiler paylaşan Prof. Dr. Albayrak şöyle devam 
etti: “Kök hücreler periferik kan, kemik iliği ve 
kordon kanından elde ediliyor.  Nakil için uygun 
kök hücre bulmak içinse ilk önce hastanın ak-
rabalarının taraması yapılıyor. Nakillerin yüzde 
75’i akraba dışı nakillerden oluşuyor. Aile içinde 
uygun ilik yoksa yurt içi ve yurt dışı ilik bankala-
rında tarama yapılıyor.“

“Merkezimizde Türkiye’nin en uzak 
şehirlerinden hastalara da nakil yapıldı”

Canan Albayrak, OMÜ Çocuk Kök Hücre Na-
kil Merkezi’nin kuruluşundan itibaren verdiği 
hizmetleri sayısal verilerle paylaştı. Merkezin, 
Türkiye’nin 9. çocuk kök hücre nakil merkezi 
olarak kurulduğunu belirten Albayrak “İlk na-
kil 2009 yılının Şubat ayında gerçekleşti. 2015 
yılının Mart ayından itibaren de akraba dışı na-
killer yapılmaya başlandı. Ayrıca biz bölgesel bir 
merkez olarak görülsek de Türkiye’nin en uzak 
şehirlerinde hastalara bile nakil yapıyoruz.” şek-
linde konuştu.OM
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“Kök hücre naklinde Türkiye’de ciddi 
gelişmeler var”

Türkiye’de nakil merkezlerinin sayısının hızla ar-
tarak 25’e ulaştığını işaret eden Prof. Dr. Canan 
Albayrak “Son 2 yılda kök hücre bağış sayısı 50 
binden 300 bine çıktı. Yine Sağlık Bakanlığı ile 
Kızılay, ilik bankalarını geliştirmek için ortak bir 
protokol imzalayarak Türkkök’ü kurdu.” diye ko-
nuştu.

“18-50 yaş grubundan her sağlıklı birey 
bağış yapmalı”

Kök hücre ve ilik bağışının önemine dikkat çeken 
Canan Albayrak, özellikle 18 ile 50 yaş grubun-
daki sağlıklı bireylerin,  en yakın Kızılay’a ulaşıp 
3 tüp kan vererek bağış yapmaları tavsiyesinde 
bulundu.

Samsun’da ilk kez ‘Temel İyi Klinik 
Uygulamalar Araştırmacı Eğitimi’ dü-
zenlendi. Tıp Fakültesi Dekanlığı bün-
yesinde yapılan eğitime, Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültelerinden toplam 80 
akademisyen katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesin-
de çalışan ve klinik araştırmalarla ilgi-
lenen araştırmacılara verilen eğitim, 
Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki 
Pembe Salon’da gerçekleşti. Klinik 
araştırmalar alanında evrensel kabul 
gören uygulamaları içeren eğitim ol-
dukça yararlı ve verimli geçti.

“Çok faydalı bir program oldu”

Klinik araştırmalara dâhil olmak için alınması 
şart olan eğitimde konuşan Rektör Danışmanı 
ve Klinik Araştırmalar Birim Sorumlusu Prof. Dr. 
Murat Terzi yaptığı açıklamada; OMÜ’de sağlık 
alanında yapılacak klinik çalışmaların, üniver-

site-sanayi iş birliğinin ve AR-GE faaliyetlerinin 
arttırılması adına verilen eğitimlerin önemli kat-
kılar sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Terzi eğitim 
programlarına devam edecekleri bilgisini de 
verdi.

Eğitimin sonunda katılımcılara Sağlık Bakanlığı 
onaylı ‘Temel İyi Klinik Uygulamalar Araştırmacı 
Eğitimi’ sertifikası verildi.

OMÜ’den Bir İlk: “Temel İyi Klinik 
Uygulamalar Araştırmacı Eğitimi”
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Orta Asya Âlimlerinin İslam 
Medeniyetine Katkıları Sempozyumu
Kırgızistan’da Düzenlendi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 
İlahiyat Fakültesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinin iş birliğiyle organize edilen 
uluslararası “Orta Asya Âlimlerinin İslam Me-
deniyetine Katkıları Sempozyumu” 10-12 Ekim 
2018 tarihlerinde başkent Bişkek’te gerçekleş-
tirildi. 

OMÜ, Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Ka-
riyer Üniversitesi (YDMKÜ) ve Türkiye Diyanet 
Vakfı iş birliğiyle ve KTMÜ ev sahipliğinde dü-
zenlenen sempozyuma; OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahat-
tin Balcı, Kazakistan YDMKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sabri Hizmetli, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, OMÜ öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Metin Yılmaz, Prof. Dr. Fethi Ke-
rim Kazanç, Doç. Dr. Salih Kesgin, Dr. Öğr. Üyesi 
Hayrettin Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız 
ile OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölü-
münden Doç. Dr. Selim Eren katılım sağladı.

“Potansiyelimizi kullanarak bugünkü 
tabloyu değiştirebiliriz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, sempozyum açılı-
şında yaptığı konuşmasında şunları ifade etti: 

“Şöyle bir baktığımızda dünyada en çok acı çe-
kilen, zulüm görülen coğrafyanın İslam coğraf-
yası olduğuna tanıklık etmekteyiz. Oysa İslam 
coğrafyasındaki insanlar, insanlığa bunu reva 
görmemişlerdi. Güç ellerinde bulunduğu za-
manlarda, adalet ve insanlık adına en huzurlu 
dönemleri yaşamıştı dünya. Ancak dünyayı yö-
netmek ve sömürmek isteyen, dünyanın bütün 
nimetlerinin kendileri için var olduğunu düşü-
nenlerin; hâkimiyet için dünyayı paramparça 
ettikleri ve sömürerek semirdikleri gerçeğini 
unutmamak gerekiyor. Bunun için dövünmek 
de yersiz, bunun için çaresiz olduğumuzu dü-
şünmek de anlamsız. Çünkü tarihe baktığınızda, 
bugün Batı’nın, övündüğü bilim düzeyine gelme-
sinin kaynakları, işte bu coğrafyadaki nice âlimin 
ürettiği bilgidir, eserlerdir. Batı’nın bunlarla bu 
noktaya geldiğini, onların bunu görüp ve fark 
edip, bunun üzerine bir şeyler katarak bu düzeye 
geldiğini unutmamamız gerekir. Bu coğrafyanın 
insanında her şey var. Bu potansiyeli kullanarak 
bugünkü tablonun değiştirilmesini sağlayabili-
riz.”

2 gün boyunca Kırgızistan Türkiye Manas Üni-
versitesi Cengiz Aytmatov Kampüsü, Kasım Tı-
nıstanov Konferans Salonu ile İbn Sina ve Ahmet 
Yesevi Salonları’nda gerçekleştirilen sempoz-OM
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yumda, 20 oturumda sunulan 92 bildiriyle 
Orta Asya âlimlerinin İslam medeniyetine 
katkıları etraflıca tartışılarak bu husustaki 
fikir ve değerlendirmeler paylaşıldı.

Sempozyum, 12 Ekim tarihinde Burana Kule-
si ve Ata Beyt’e gerçekleştirilen geziyle sona 
erdi.

KTMÜ ve YDMKÜ ile iş birliği 
geliştirilecek

Sempozyum için Kırgızistan’da bulunan OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, KTMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sebahattin Balcı ve YDMKÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ile bir araya geldi. 
Rektör Bilgiç, OMÜ’nün KTMÜ ve YDMKÜ ile 
ikili iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik 
mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulunurken 
bu konudaki niyetler de beyan edildi.  

Hattuşa ve Alacahöyük Gezisi

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğren-
cileri, Çorum ilinde bulunan Hattuşa’ya ve 
Alacahöyük’e gezi düzenledi.

Gezide, “Tarihî Saha Araştırmaları” dersi kapsa-
mında yaklaşık 50 öğrenci, Dr. Öğr. Üyesi Okay 
Pekşen gözetiminde ders uygulaması yaptı.

Teorik bilgileri arazide tatbik etmiş oldular

Öğrenciler, medeniyetler beşiği olarak ad-
landırılan Anadolu’nun tarihinde önemli siya-

sal oluşumlardan biri olan Hititlerin başkenti 
Hattuşa’ya yapılan bilimsel araştırma gezisi ile 
teorik açıdan edindikleri bilgileri arazide tatbik 
etmiş oldular. OMÜ’lü tarihçiler ayrıca; bir me-
deniyetin ve kentin ortaya çıkması açısından 
coğrafi şartların taşımış olduğu önem, bu me-
deniyetin en alt ve en üst dönemleri arasında-
ki gelişim seyri ve dönemin inanç sistemi hak-
kında değerlendirmede bulundular. Öğrenciler, 
Hattuşa’da yapılan incelemelerin ardından Hitit-
ler için dinî açıdan önem taşıyan Alacahöyük’te 
de ders uygulaması gerçekleştirdi. OM
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Coğrafyacılar Teknik Geziyle Teorik 
Bilgilerini Sahada Test Etti
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğren-
cileri, düzenledikleri bilimsel eğitim amaçlı tek-
nik geziyle farklı arazi yapıları ile tarihî ve mimari 
eserleri yerinde gözlemleyip bu alanlarda mes-
leki uygulama fırsatı yakaladı.

Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali 
Uzun ile Dr. Öğr. Üyesi Tamer Özlü’nün kıla-
vuzluk ettiği gezide, uygulama güzergâhı Sam-
sun, Ladik ve Boraboy hattından oluşurken bu 
güzergâhta bulunan 9 yer ziyaret edildi.

Coğrafya Bölümü ekibi “Arazi Tatbikatları-1” 
dersi kapsamında sırasıyla; Ahullu paleosolle-
ri (gömülmüş topraklar), Çakallı tarihî kültürel 
eserleri (Kurtuluş Yolu, Çakallı Köprüsü, Çakal-

lı Hanı, Kasımzade Ahmet Sofi Camii), Gürgen 
Dağı ters fayı, Tekesapağı volkan duvarı, Ladik 
Ambarköy (Ladik ilçe merkezi ve Ladik Gölü), 
Destek Geçidi ve buradan geçen Kuzey Anadolu 
Fay Hattı üzerinde ve Boraboy Tabiat Parkı’nda 
incelemelerde bulundular.

Arazi çalışmasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ali 
Uzun ise coğrafya disiplininde saha çalışmala-
rının çok önemli ve belirleyici olduğuna dikkat 
çekip, yapılanın unutulmayacağı prensibiyle ha-
reket ettiklerini vurgularken bu tür coğrafi arazi 
gezilerinin; öğrencilere geniş ve kalıcı deneyim-
ler sunduğunu ve dolayısıyla onların coğrafya ile 
birçok kavram ve teorik bilgiyi birleştirip bütün-
leştirmelerine hizmet ettiğini dile getirdi.
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Bırakacağınız En Güzel Miras Organ 
Bağışıdır 
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında 
Sağlık Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Bü-
yükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun İl 
Müftülüğü iş birliğiyle “Bırakacağınız En Güzel 
Miras Organ Bağışıdır” konulu panel gerçekleş-
tirildi.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir 
Çok Amaçlı Salon’da yapılan panel öncesinde 
açıklamalarda bulunan Samsun İl Sağlık Müdü-
rü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, organ ba-
ğışçı sayısını artırmak için Organ ve Doku Nakli 
Koordinasyon Merkezi’yle etkin bir çalışma yü-
rüttüklerini, Ağustos ayında Samsun ili olarak 
Türkiye birinciliğine ulaştıklarını anlattı. 

Rektör Bilgiç “Üniversitemiz organ nakil 
merkezine sahip”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, organ nakli merke-
zine sahip olan üniversitelerden birisi oldukları-
nı ifade etti. Bu merkez aracılığıyla hem organ 
nakli gerçekleştirdiklerini hem de organ bağışı-
nın yapılabilmesi için farkındalığı sağlamak üze-
re birçok çalışma yürüttüklerini aktaran Rektör 
Bilgiç “Organ nakli merkezi aracılığıyla organ 
nakli koordinatörlerinin eğitimi programını da 
Bakanlık onaylı ve sertifika programında yü-
rütmekteyiz. 2018 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 
Üniversitemizde 25’i canlı 20’si kadavra olmak 
üzere 45 adet böbrek nakli, 46 adet kornea nak-
li gerçekleştirdik. Üniversitemizde gerçekleşen 
36 beyin ölümü vakasında 14 aile, organ bağı-

şına ikna edilmiştir. Bunu yüksek bir oran olarak 
biliyoruz.” diye konuştu.

Vali Kaymak “Organ nakli konusunda 
Samsun’da büyük bir duyarlılık var”

Samsun Valisi Osman Kaymak ise organ bağışı 
konusunda Samsun’un Türkiye ortalamasının 
üzerinde olsa da daha yapacak çok işleri oldu-
ğunu belirterek Vali Kaymak “Türkiye’de oran, 
yüzde 30-40 olsa bile bunu yüzde 100’e ulaştır-
mamız lazım. Organ bekleyen, acı çeken vatan-
daşlarımıza şifa olmak anlamında bu duyarlılığı 
çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu. Vali Kay-
mak ayrıca kendisinin ve eşinin organlarını ba-
ğışladıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, “Bırakacağınız En Gü-
zel Miras Organ Bağışıdır” konulu panel kapsa-
mında akademisyenler ve ilgili kurum yetkilileri 
sunum gerçekleştirdi. Panele ayrıca, Samsun 
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Sağlık 
Müdürlüğü ve diğer kurum çalışanları ile öğren-
ciler katıldı. OM
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OMÜ Samsun’un Geleneksel Tıbbi Bilgi 
Haritasını Çıkardı

Orman ve Su İşleri 11’inci Bölge Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen “Samsun’da Biyolojik Çeşitli-
liğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin (BGB) Ka-
yıt Altına Alınması” adlı proje kapsamında OMÜ 
öğretim üyeleri, Samsun’un geleneksel tıbbi bil-
gi haritasını çıkardı.

Bakanlık tarafından 2017 yılı Eylül ayında uygu-
lanmaya başlanılan proje; pilot olarak seçilen 8 
il arasında bulunan Samsun’da, OMÜ öğretim 
üyelerinden Tıbbi Bitkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali 
Kemal Ayan, Etnobotanik Uzmanı Prof. Dr. Yük-
sel Kesim, Sosyal Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Şa-
hin Köktürk ve Botanik Uzmanı Prof. Dr. Hasan 
Korkmaz danışmanlığında gerçekleştirildi.

Samsun’un ilçe ve köyleri kaynaklık etti

Proje Koordinatörü ve Tıbbi Bitkiler Danışmanı 
Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Samsun ilinde Biyolojik 
Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlen-
mesi Projesi’ne dair “Eylül/Ekim 2017 – Nisan/
Mayıs 2018 aylarının farklı tarihlerinde, projenin 
arazi çalışma programına uygun olarak, Samsun 
iline bağlı Çarşamba, Terme, Ayvacık, Tekkeköy, 
Asarcık, Salıpazarı, İlkadım, Atakum, 19 Mayıs, 

Bafra, Yakakent, Vezirköprü, Ladik, Havza, Ala-
çam ve Kavak ilçe merkezleri ve bu ilçelere bağlı 
toplam 100 köye gidilip 315 kaynak kişi ile görü-
şüldü ve projenin amacına uygun gerekli bilgiler 
toplandı.” şeklinde konuştu.

“Yıllarca birçok deneyimden süzülmüş 
doğal, tedavi amaçlı ve tıbbi nitelik taşıyan 
bilginin derlenmesi peşindeyiz”

Projenin amacını ve önemini anlatan Prof. Dr. 
Ali Kemal Ayan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllar-
ca birçok deneyimden süzülmüş doğal, tedavi 
amaçlı ve tıbbi nitelik taşıyan bilginin derlenme-
si peşindeyiz. Özellikle orman altı olarak ifade 
edilen rakımı yüksek mahalle/köylerimizde, çok 
kıymetli bilge kadın ve erkek büyüklerimizle bu 
konuları konuştuk. Öncelikle hangi hastalıklara 
karşı hangi bitkiler ile hangi tedavi yöntemleri-
ni uyguladıklarını sorup onların botanik ve tıb-
bi değerleri hakkında notlarımızı aldık. Ayrıca 
önleyici tıp kapsamında hasta olmamak için bu 
insanların yereldeki hangi doğal ürünlerle bes-
lendiklerini, bünyelerini nasıl güçlendirdiklerini 
derleyerek kayıt altına aldık.”
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Prof. Dr. Ayan biyolojik çeşitliliğe dayalı gelenek-
sel bilgi ve uygulama alanlarını ise “Bu bilgi; in-
sanların herhangi bir ihtiyacının karşılanmasına 
yönelik kullanımı içeren, genellikle bir toplulu-
ğun kültürel veya manevi kimliğinin de bir par-
çasını oluşturan, o topluluk içinde geliştirilen, 
devam ettirilen ve nesilden nesile aktarılan tec-
rübeyi, ustalık, beceri ve uygulamaları kapsar. 
Bunları; sağlık, beslenme, endüstriyel ve tarım-
hayvancılık amaçlı geleneksel kullanımlar ola-
rak gruplandırabiliriz.” diye özetledi.

“Literatürde böyle büyük tarama 
çalışmasına rastlanamamıştır”

Proje Etnobotanik Danışmanı Prof. Dr. Yüksel 
Kesim de “Gerçekleştirilmiş bu projenin çok 
faydalı olduğunu düşünüyorum. Bölge için lite-
ratürde böyle büyük tarama çalışmasına rast-
lanamamıştır. Çevremizde ve gidilen köylerde 
böyle bir projenin gerekliliği pek çok kişi tara-
fından vurgulanmıştır. Halkımız genelde sağlık 
açısından doktora gitmenin bilincindeler. Bunun 
yanı sıra büyüklerinden öğrendikleri geleneksel 
tedavi şekillerini de uygulamaktadırlar.” ifadele-
rini kullandı.

Samsun’un doğal florasında bulunan bitki 
türleri incelendi

Samsun’un doğal bitki örtüsüne dair bazı bilgiler 
veren Proje Botanik Danışmanı Prof. Dr. Hasan 
Korkmaz ise “Bu proje ile Samsun iline bağ-
lı merkez ilçe ve köylerde, hayatın birçok farklı 
alanlarında halk tarafından geleneksel yöntem-
lerle kullanılan ve Samsun’un doğal florasında 
(bitki örtüsü) bulunan bitki türleri tespit edil-
miştir. Sağlık ve gıdaya yönelik, yanı sıra da en-
düstriyel vs. alanlarda kullanılan bitkilerin siste-
matik durumları familya, cins ve tür düzeyinde 
belirlenerek,  bu bitkilere yöresel adlarına kar-
şılık gelen bilimsel adları verildi. Bizzat kaynak 
kişilerden alınan bilgilere göre Samsun doğal 
florasında bulunan bitki türlerinden 724 türün 
sağlık, 192 türün gıda, 31 türün diğer (nazarlık, 
tütsü, süs, vs.), 15 türün tarım ve hayvancılık, 
9 türün de endüstriyel amaçlı kullanıldığı tes-
pit edildi. Proje kapsamında yapılan tespitlerin, 

doğal kaynakların belirlenmesi ve modern kul-
lanım potansiyelinin ortaya konulmasına katkı 
sağlayacağı kanaatindeyim.” sözlerine yer verdi.

“Proje doğrudan halk bilimi ile ilgilidir”

Projenin Halk Bilimi Danışmanı Prof. Dr. Şahin 
Köktürk ise projenin halk bilimi alanı ile ilgi-
li yönü hakkında şu bilgileri verdi: “Geleneksel 
bilginin derlenmesi açısından proje, doğrudan 
halk bilimi ile ilgilidir. Projede sosyal bilim uz-
manı olarak; projenin mahiyetini kaynak kişilere 
anlatmak, onları bilgi vermeye ikna etmek, ilk 
bilgi formunu doldurmak, bu formdaki sosyal 
alanlarla ilgili soruları yöneltmek ve cevapları-
nı kaydetmek, aynı zamanda da ses kayıtlarını 
yapmak gibi hususlarda görev üstlendim.”

Proje sonuçlandığında derlenen bütün bilgiler; 
taranan literatür ışığında bir veri tabanında top-
lanarak yerli araştırmacıların AR-GE (araştırma 
geliştirme) faaliyetlerine zemin oluşturarak etki 
ve önemli bir fayda sağlayacak ve uluslararası 
patent uzmanlarına açılacaktır.
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Gençlerin Diliyle Hz. Peygamber’in 
Yetiştirdiği Gençlik

İlahiyat Fakültesi tarafından Mevlid-i Nebi 
haftası kapsamında, “Gençlerin Diliyle Hz. 
Peygamber’in Yetiştirdiği Gençlik” adlı panel 
gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen panele; Samsun Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlahiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Cengiz Batuk, akademisyenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Mevlid-i Nebi haftasının bu yılki “Peygamberi-
miz ve Gençlik” ana temasını daha iyi vurgula-
yacakları düşünülerek, mikrofon İlahiyat Fakül-
tesi öğrencilerine bırakıldı. Araştırma Görevlisi 
Merve Ar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
panelde, ilk olarak 4. sınıf öğrencisi Abdülkadir 
Gülünay “İlim ve Cesaret Timsali Hz. Ali” adlı 
sunumuyla kürsüde yerini aldı. Özellikle eğitim-
öğretim hayatının içerisinde birer ilim talebesi 
olan öğrenciler için Hz. Ali’nin ilmi ve cesaretini 
vurgulayan Gülünay “Bizlerin de Hz. Ali’nin ah-
lakını günümüze taşımamız gerektiği düşünüyo-
rum.” dedi.

“Bir Nefeste Bin Nefeslik Ömür: Musab b. 
Ümeyr” adlı konuşmasıyla yine son sınıf öğ-
rencilerinden Mustafa Cemallıoğlu ise genç sa-
habeler arasında en az Hz. Ali kadar önemli bir 
yere sahip olan Musab b. Ümeyr’in, davası için 
nelerden vazgeçtiğinden ve zamanın şartlarına 
göre aynı sorumlulukla nelerden vazgeçilmesi 
gerektiğinden bahsetti.

Son olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hu-
kuku Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi 
olan Sümeyra Bayramoğlu “Genç Hanım Saha-
beler” başlıklı konuşmasında Hz. Peygamber 
dönemindeki genç kadın sahabelerin hayatla-
rından kesitler sundu. Bayramoğlu, kadın saha-
belerin toplumdan ve hayattan uzak bir yaşantı 
sürmediklerini, bilakis hayatın içinde kalarak İs-
lam toplumunun gelişmesine katkıda bulunduk-
larını söyledi. 

Etkinlik sonunda, panelistlere Dekan Prof. Dr. 
Cengiz Batuk tarafından fidan sertifikaları tak-
dim edildi.
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Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bö-
lümünce hazırlanan proje, Tokat Gaziosmanpa-
şa Üniversitesi tarafından düzenlenen AR-GE 
Proje Pazarı’nda mansiyon ödülüne layık görül-
dü.

183 proje içerisinde ilk 6 arasında yer aldı

OMÜ Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Mevlüt Gürbüz’ün yürütücülüğünde ve Arş. Gör. 
Tuğba Mutuk’un araştırmacılığında hazırlanan 
“Grafen ile Güçlendirilmiş Yeni Nesil Titanyum 
Kompozit İmplantlar” başlıklı proje; Tokat Gazi-
osmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen 
AR-GE Proje Pazarı’nda 183 proje arasından ilk 
6 proje arasına girerek mansiyon ödülünü ka-
zandı.

Yüzde 50 daha düşük maliyetle üretildi

Projeye dair konuşan Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gür-
büz “Projede; ülkemizin dışa bağımlı olduğu ve 
yüksek fiyatlı implantlara alternatif olabilecek 
yeni nesil implantlar, mevcut üretilenlere göre 
yüzde 50 daha düşük maliyetle üretildi. Mevcut 
implantlarda görülen yüksek korozyon ve aşın-
ma davranışı, zamanla kemik yapısını bozarak 
implantın servis ömrünü azaltıyor. Dolayısıyla 
iyileşme süreci uzuyor ve ağır metal çözünme-
lerinden dolayı toksik etki göstererek enfeksi-
yona neden olabilmekte. Bu sorunları ortadan 
kaldırmak için son yılların en popüler malzemesi 
olan grafen ile güçlendirilmiş implantlar üretil-
di.” dedi.

“Ticarileşirse bölge ve ülke ekonomisine 
büyük katkısı olacaktır”

Akademisyen Gürbüz, ürünün ticareleşmesinin 
önemli avantajlar sunacağına dikkat çekerken 
devamında “Üretilen implantlar; Eskişehir’de 
bulunan Nanotech İleri Teknolojik Malzemeler 
ve Elektrik Elektronik Sistemler Ltd. Şti. firması 
ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Aydın Doğan’ın araştırma ekibi tarafından üre-
tilen kemik ile aynı yapıya sahip antibakteriyel 
özellik gösteren kalsiyum fosfat tozu ile kapla-
narak biyo-uyumlu, iyileşme sürecini hızlandı-
ran, enfeksiyon önleyici implant hâline getirildi. 
Ayrıca üretilen implantların uygulama testleri 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ortopedi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nusret 
Köse tarafından yapıldı ve oldukça olumlu so-
nuçlar aldık. Samsun’un bir biyomedikal şehri 
olduğu düşünüldüğünde üretilen bu implantla-
rın ticarileşmesi durumunda bölge ve ülke eko-
nomisine büyük katkıları olacaktır.” sözlerine 
yer verdi.

Fakülte olarak öğrencileri inovatif ve iddialı pro-
jeler üretme konusunda teşvik ettiklerini belirten 
Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz, ülkemizin kalkınmasında 
görev alacak nitelikli mühendisler yetiştirmeye 
özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Mühendislik Fakültesine Mansiyon 
Ödülü
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Geleceğin Veteriner Hekimleri Beyaz  
Önlüklerini Giydi
Veteriner Fakültesinin, 1. sınıf öğrencileri için 
gelenek hâline getirdiği beyaz önlük giyme tö-
reninin 6’ncısı, Fakültenin İbni Sina Amfisi’nde 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

83 öğrenciye önlüklerinin takdim edildiği törene; 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Vete-
riner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, 
Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Baş-
kanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Muruz, kamu kurum 
yetkilileri, veteriner hekimler, akademisyenler, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Beyaz önlük saflığın sembolüdür”

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, beyaz 
önlüğü saflığın sembolü olarak nitelendiren Ve-
teriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albay-
rak “Her meslek, mensuplarının omuzlarında 
yükselir. Mensuplarının gayretiyle, özverisiyle 
saygınlığı artar. Artık sizler veteriner hekimsiniz. 
Artık bu unvan, adınızın önünde ayrılmaz bir par-
ça olacak. Sizinle ilgili övgü ve yergiler şahsınız 
kadar mesleğinizi de etkileyecek. Bu nedenle 
mazisinde nice örnek şahsiyetler olan bu mesle-
ğe, hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyo-
rum.” dedi.

“Ekonomiye katkı sağlayacak anabilim 
dalları geliştirilmeli”

OMÜ Veteriner Fakültesinin, tercih edilen fakül-
teler arasında ilk beşte yer aldığına dikkat çeken 
Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başka-
nı Dr. Öğr. Üyesi Habib Muruz da “Kurumlar ge-
lenekleriyle yaşar. OMÜ gibi köklü bir üniversite 
bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi de genç 
yaşına rağmen kurumsallaşan ve gelenekselle-
şen bir fakülte.” diye konuştu.

 “Veteriner hekimlik en özel mesleklerden 
biri”

Veteriner hekimliğin, dünyanın en özel birkaç 
mesleğinden biri olduğunu dile getiren Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise “Biraz in-
san ve ekonomi tarihi okursanız böyle olduğunu 
görürsünüz. Çoğu meslek değişime uğradı ama 
değişmeyen meslekler var. Veteriner hekimlik 
de bunlardan biri. Gurur duyacağınız, iş kaygısı 
yaşamayacağınız bir mesleğiniz var.” sözlerine 
yer verdi.

İnovasyon ve girişimciliğin, günümüzün en 
önemli iki kavramı olduğuna işaret eden Rektör 
Yardımcısı Vedat Ceyhan “Eskiden bir haftada 
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olan inovasyon, bu çağda 1 saatte oluyor. Bu ka-
dar hızlı gelişen inovasyonu takip edebilmek için 
alanınızdaki gelişmelere, mevzuatlara bakmalı, 
iyi eğitim almalısınız. Bunun için çok iyi bir eği-
tim kadrosu mevcut.” ifadelerini kullandı. Bilgiyi 
talep edenle bilgiyi üreten arasında bir köprüye 
ihtiyaç olduğuna da dikkat çeken Vedat Ceyhan 
“Bu ihtiyacı sizler gidereceksiniz. Size düşen en 
büyük fonksiyon bu iki unsur arasındaki iletişimi 
sağlamak.” diye konuştu.

Beyaz önlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ve-
dat Ceyhan’ın elinden alan Fakülteyi birincilikle 
kazanan Muhammet Kerem Bulut ise yaptığı ko-
nuşmada, beyaz önlüğün simgelediği değerlere 
sahip çıkacaklarına söz verdi.

83 öğrenciye beyaz önlüklerinin takdiminin ar-
dından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla tören 
sona erdi.

Mimarlık Öğrencileri İstanbul’da
Mimarlık Fakültesi öğrencileri “Kent, Kültür ve 
Toplum” dersi kapsamında teorik ve uygulamalı 
çalışmalar yapmak üzere İstanbul’a gitti.

“İstanbul Dersleri” adıyla akademik bir program 
olarak tasarlanan ve uygulanan gezide, Mimarlık 
öğrencilerine Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Saim Can Beritan 
eşlik etti. Program çerçevesinde; İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Marmara Be-
lediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi (MBB), 
Arkitera Mimarlık Merkezi ve Ahmet Hamdi Tan-
pınar Edebiyat ve Müze Kütüphanesi gezildi.

İstanbul Teknik Üniversitesinde ders

Programın ilk ayağı İstanbul Teknik Üniversite-
si Mimarlık Fakültesinde gerçekleşti. Öğrenciler 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Melis Oğuz’un dersine misafir din-
leyici olarak katıldı.  

Marmara Belediyeler Birliğine ziyaret 

Ardından İstanbul gezisine destek sağlayan 
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ziyaret edildi. 
MBB Eğitim Müdürü Yusuf Kara, öğrencilere Bir-
liğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Türkiye’nin mimarlık alanında-
ki en önemli internet portallarından biri olan 
Arkitera’ya gezi gerçekleştirildi. Öğrencilere 
Arkitera’nın işleyişi hakkında Merkez’in Başkanı 
Emine Merdim Yılmaz bilgi verdi. Programın so-
nunda öğrencilere mimarlıkla ilgili yayınlar he-
diye edildi.

Programın son gününde ise İstanbul Kültür ve 
Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın, öğrencileri 
200 yıllık tarihe sahip olan Ahmet Hamdi Tanpı-
nar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde kabul etti. 
Apaydın, kent ve kültür kavramlarına ilişkin bir 
sunum da gerçekleştirdi.
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Yükseköğretimde Kalite Felsefesi 
Konuşuldu
Eski Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi ve 
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dur-
muş Günay, UZEM Konferans Salonu’nda “Yük-
seköğretimde Kalite Felsefesi” konulu bir kon-
ferans verdi.

“OMÜ kalite ve akreditasyonda doğru yolda”

Prof. Dr. Durmuş Günay, konferans öncesi Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti. 

Görüşmede Prof. Dr. Günay, akademik camiada-
ki kalite ve akreditasyonun; gerek kurumlar ge-
rekse de akademisyenler adına, daha iyi ve daha 
doğruya ulaşmada anahtar role sahip olduğuna 
dikkat çekti. Bu anlamda OMÜ’nün, yaptığı atı-
lımlarla doğru yolda olduğunu belirten Prof. Dr. 
Günay bütün OMÜ ailesine bu süreçte muvaffa-
kiyet diledi.   

Üniversitede kalite kültürünün yaygınlaşma-
sı için düzenlenen konferansa; Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mahmut Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. 
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı, fakülte dekanları, akade-
misyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Üniversiteyi bulunduğu noktadan daha 
yukarılara taşıyacağız”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç  “Gönüllü olarak bir araya ge-

len kalite elçilerimizin, kalite sürecini başarıyla 
tamamlaması için heyecanlarını sürdürmek ve 
bilgilerini güncellemek istiyoruz. Bu nedenle de 
zaman zaman bu tür konferanslarda bir araya 
gelmeyi planlıyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Durmuş Günay’la Yükseköğretim Kuru-
lunda 4 yıl beraber çalıştıklarını hatırlatan Rek-
tör Sait Bilgiç “Hocamızın eğer bir konuda fikri 
varsa o fikri derinlemesine, farklı tüm felsefi bo-OM
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yutlarıyla ele alarak ortaya koymaya çalıştığını 
beraber çalıştığımız süre içerisinde gözlemle-
dim. Kendisi birçok konuda bilgi sahibi olan ve 
bu bilgisini paylaşmak için Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde konferanslar veren değerli bir bilim 
insanıdır.” diye konuştu.

Üniversitenin kalite sürecinde kararlılığını sür-
dürdüğüne vurgu yapan Rektör Bilgiç, Üniversi-
teyi şu an bulunduğu yerden çok daha iyi nokta-
lara taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi.

“21. yy.’da yükseköğretimde kalite sorunu 
gündeme geldi”

Konuşmasında yükseköğretimin kalite konu-
sunda yaşadığı problemleri ön plana çıkarmayı 
amaçladığını belirten Maltepe Üniversitesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, günümüzde 
üniversite ve öğrenci sayılarının artmasına bağlı 
olarak yükseköğretimde kalite sorunu yaşan-
dığına dikkat çektİ. Günay “21. yy.’da internet 
ve bilişim teknolojisinin gelişimine bağlı olarak 
üniversitelerin çoğalması ve sistemin büyümesi, 
yükseköğretimde kalite sorununu bütün dünya-
da gündeme getirdi. Çünkü alternatif ve taleple-
rin çoğalmasıyla herkes yükseköğretimden pay 
almaya çalışıyor. Üniversiteler yüksek beyinleri 
kendine çekmeye çalışıyor, öğrenciler ise üni-
versiteden aldıkları eğitimle para kazanmak is-
tiyor.” ifadelerini kullandı.

“Üniversitelerin felsefi zemini yok”

Üniversiteden daha yukarıda bir kurumun olma-
dığına işaret eden Prof. Dr. Günay “Aslına baktı-
ğınızda doktorları, profesörleri üniversiteler ye-
tiştiriyor. Ama Türkiye’de üniversitelerin felsefi 
bir zemini yok. Asıl sorun da bu felsefi ve bilgelik 

derinliğin olmaması. Üniversitelerimizde akade-
misyenlerimiz bilge olmalı, öğrencilerin hayatın-
da iz bırakmalı. Böylece üniversiteler, topluma 
vasıflı insanlar kazandıran kurumlar hâline ge-
lir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Eğitim sistemimiz özgün olmalı”

Türkiye’de eğitimin özgün olması gerektiğinin 
altını çizen Durmuş Günay “Eğitim sistemimiz, 
başka ülkelerin uzmanlarıyla dizayn edilemez. 
Her insanın kendi kültürüne göre bilgisi var ve 
dünyayı o kültüre göre yorumluyor. Önce ken-
dimiz olacağız ve millet olarak kendimizi başka 
medeniyetlerle kıyaslamadan öz güven sahibi 
olacağız. Eğitimimiz yerelden başlayıp evrene 
doğru açılmalı. Anadolu’nun kıraç toprakları da 
eğitimde kendini merkeze almalı ve insanlığa 
faydalı bilgi üretmeli.” dedi.

Felsefenin, madde, form (öz), fail ve erek (amaç) 
olmak üzere 4 neden kuramı olduğunu kayde-
den Günay “Ben de bu unsurlardan yola çıkarak 
bir üniversite sistemi geliştirdim. Bu sisteme 
göre öğrenci ve üniversite madde; müfredat öz; 
erek ise yurda bilim, teknoloji üretmek ve kamu 
hizmeti sunmaktadır. Sistem ise girdi, süreç ve 
çıktı şeklinde çalışıyor.” şeklinde konuştu.

Üniversitelerin temel işinin hakikati arama, bu-
nun için araştırma yapma ve hakikati yaymak 
için de öğretme olduğunu hatırlatan Prof. Dr. 
Durmuş Günay, konferansın sonunda katılımcı-
lardan gelen soruları yanıtladı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise konuğu Malte-
pe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş 
Günay’a günün anısına fidan sertifikası takdim 
etti.
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Samsun ve Bolu Arasında Kültürel ve 
Sanatsal İş Birliği Köprüsü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) arasında geliştirilen 
kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik iş birliği; 
karşılıklı atılan adımlarla somutlaşmaya başladı.
Bu çerçevede söz konusu iş birliğinin mimarları 
olan OMÜ ve BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültele-
rinin (GSF) paydaşlığında “Geleneksel Sanatın 
Günümüz Sanatına Etkileri” başlıklı panel BAİ-
BÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın katılı-
mıyla OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Panel Yöneticisi OMÜ GSF Endüstriyel Tasarım 
Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mem-
duh Erkin; panelistler OMÜ GSF Dekan Vekili ve 
Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Dr. 
Öğr. Üyesi Engin Güney (OMÜ GSF Resim Bö-
lümü), Dr. Öğr. Üyesi Erdem Oğuz (BAİBÜ GSF 
Resim Bölümü) ve Dr. Öğr. Üyesi Gülten Kurt’tan 
(BAİBÜ GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü) 
oluştu. 
Panelde ayrıca, BAİBÜ’den Prof. Dr. Nesrin Kal-
yoncu ve Doktorant Cemal Özata’nın saz, cura 
ve piyanoyla performanslarını sergiledikleri mü-
zik dinletisi beğeniyle izlendi.
Moderatör Prof. Dr. Memduh Erkin açılış konuş-
masında, kültürel ve sanatsal faaliyetler adına 
kendilerini sorumlu hissettiklerini ve bu güzellik-
lerin üreticisi, paylaşıcısı ve yayıcısı olma rolünü 
üstlendiklerini vurguladı.

“Üniversitelerde geleneksel sanat dalları 
geri planda”
Panelin ilk konuşmacısı BAİBÜ GSF Gelenek-
sel Türk Sanatları Bölümünden Dr. Öğr. Üye-
si Gülten Kurt, “Geleneksel Türk Sanatlarının 
Günümüzdeki Yeri ve Önemi” başlığını taşıyan 
sunumunda üniversitelerdeki geleneksel Türk 
sanatları bölümlerine değinirken “Son 10 yılda 
üniversitelerde açılan geleneksel Türk sanatları 
bölümlerinin, bazı büyük üniversitelerde sürdü-
rülebilirliği sağlanmış olsa da bugün başka so-
runlarla karşı karşıya kalınmaktadır.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

“Günümüz sanatını anlamak için çok 
boyutlu bakış gerekiyor”
OMÜ GSF Resim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi 
Engin Güney de günümüzde yaşanan dijitalleş-
menin etkileri ve sonuçlarını “Dijital Kültür Ek-
seninde Değişen Sanat” temasıyla katılımcılarla 
paylaştı. Sunumunda günümüz sanatının deği-
şim ve dönüşümüne odaklanan Dr. Öğr. Üyesi 
Güney “Günümüz sanatını anlamak istiyorsak 
onun meydana gelişini hazırlayan fiziksel ve 
sosyal çevreyi, kültürel ögeleri değerlendirmek, 
yeni teknolojilerle biçimlenen anlayış farklılıkla-
rını ve algı boyutlarını kavramak gerekiyor.” söz-
leriyle bu dönüşümün dinamiklerini ele aldı.

“Sanatçılar tekrar zanaatkârlığa dönmeli”
Diğer panelist BAİBÜ GSF Resim Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Erdem Oğuz ise “Günümüz Sana-
tında Zanaatkâr Sanatkâr” odaklı sunumuyla 
endüstrileşme sonucunda öldüğü kabul edilen 
zanaatkârlığın iyi ve nitelikli ürünler koyan kişi-
lerle tekrar ön plana çıktığını belirtti. Ülkemizde 
GSF mezunlarının işsizlik gerçeğiyle yüzleştiği-
ne vurgu yapan Oğuz, “Mezunlarımız sanatsal 
becerilerini, yetenekleri ölçüsünde üreterek or-
taya koymalı. Birikimlerini harmanlayarak sana-
yinin farklı sektörlerinde kullanabilirler. Bu bağ-
lamda sanatçılar, tekrar zanaatkârlığa dönmeli.” 
diye konuştu.

“Geleneksel sanat, kültürel sermaye ve 
miras olarak kabul edilmeli”

Panelin kapanışını “Çağdaş Sanatın Geleneksel 
Sanata Bakışı” başlıklı sunumuyla yapan OMÜ 
Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker ise özellikle 
çağdaş toplum ve insan ilişkileri üzerine eğilerek 
bu bağlamda sanatın ve sanatçının bakış açısını 
tartıştı. Sunumunda sanatçının topluma bakışını 
da irdeleyen Dekan Vekili Eker geleneksel sana-
tın, kültürel sermaye ve miras olarak ele alınma-
sı gerektiğine işaret ederken “Çağdaş sanat ve 
sanatçı maalesef bu yaklaşıma zarar veriyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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İstatistik ve Matematik Bölümü 
Akreditasyon Süreci Tamamlandı

Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Matematik 
Bölümlerinin; “Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Program-
ları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” 
(FEDEK) yetkililerince gerçekleştirilen akredi-
tasyon süreci çalışmaları tamamlandı.

OMÜ Senato Salonu’nda gerçekleşen FEDEK Çı-
kış Görüşmesi Toplantısı’na Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, FEDEK Ta-
kım Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan İnce, Takım 
Eş Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Akdi, FEDEK ekibi, 
İstatistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi ve 
Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap 
ile akademisyenler katıldı.

“Üniversite yönetiminin kaliteye verdiği 
önem görülmüştür”

Değerlendirmeler sonucundaki bulgulardan söz 
eden FEDEK Takım Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tu-
ran İnce “OMÜ Rektörlüğü, Fen-Edebiyat Fa-

kültesi Dekanlığı ve Bölümleri arasında açık bir 
iletişim ortamı bulunmaktadır. Üniversite üst yö-
netiminin kaliteye önem gösterdiği görülmüştür. 
Üniversitede bulunan yabancı uyruklu öğrenci 
sayısının kayda değer derecede yüksek olması-
nın uluslararasılaşmak açısından önemli olduğu 
görülmektedir. Yeni hizmete açılan kütüphane-
nin çağdaş ve teknolojik altyapıyla donatıldığı 
ve özellikle engellilere yönelik hizmeti dikkati 
çekmektedir. Öğrenci çalışma odaları, seminer 
odası, bilgisayar laboratuvarı ve diğer fiziksel 
mekânların özenle tasarlandığı ve son teknolo-
ji ile donatıldığı gözlenmiştir. Bu değerlendirme 
raporları sonucunda Matematik ve İstatistik Li-
sans Programlarında eksiklik ve zayıflık bulun-
madığını vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kul-
landı.

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölü-
mü değerlendirme sonucunu açıklayan Prof. 
Dr. Ayşe Feza Güvenilir’in ardından OMÜ Fen-
Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümünün sunu-
munu ise Mühendislik Yönetim Danışmanı Halil 
İbrahim Kırmacı yaptı.

“Kalite çalışmalarını öncelikli hâle getirdik”

Görüşmeyi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ise “Üniversitemizde göreve geldiğimiz 
günden bugüne kalite çalışmalarını öncelikli 
hâle getirerek elimizdeki tüm imkânları bu yön-
de kullanıyoruz. Bu amaçla bütün birimlerimizi, 
akreditasyon çalışmalarının gerçekleşmesi için 
tüm imkânlarımızı sunarak destekliyoruz.

Konuşmaların ardından, FEDEK Takım Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Turan İnce, akreditasyon ev-
raklarını Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bekir Batı’ya teslim etti. OM
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“Öğretmenlerin asıl görevi çocuklara 
öğrenmeyi istetebilmektir”
OMÜ Sınıf Öğretmenliği Topluluğunun düzenle-
diği etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılan 
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel 
Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, “2023 Eğitim Viz-
yonunun Temel Eğitime Yansımaları” konulu bir 
konferans verdi.

Türk millî eğitim sisteminin yapısı ve 2023 Millî 
Eğitim Vizyonu’nun eğitim sistemine kazandıra-
cakları hakkında detaylı bir sunum yapan Genel 
Müdür Cem Gençoğlu, temel eğitim konusunda 
MEB’in yaptığı çalışmaları da aktardı.

 “Eğitim sisteminde değişim ve dönüşümün 
içindeyiz”

Selamlama konuşmalarıyla başlayan konferan-
sın açılışını yapan Eğitim Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, etkinliğin 
konusunun güncel ve önemli olduğunu belir-
terek “”Şu an eğitim sisteminde bir değişim ve 
dönüşümün içindeyiz. Bu konuda aklımızda bazı 
soru işaretleri var. İşin özünden, merkezinden 
ve aynı zamanda içimizden birinin bizi bilgilen-
dirmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyo-
rum.” dedi.

 “Eğitimci bir Milli Eğitim Bakanı Türkiye 
için bir şans”

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan da eğitimci bir 

Millî Eğitim Bakanı’nın Türkiye için bir şans ol-
duğuna dikkat çekerek “Şu an eğitim konusunda 
umut vadeden bir tablonun içindeyiz. Bakanımız 
ve Cem Gençoğlu gibi değerli bürokratlar saye-
sinde 2023 Eğitim Vizyonu hazırlandı. Başarılı 
olmasını ümit ediyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

OMÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışmanlık Bölümünden mezun olan ve OMÜ’de 
bir dönem öğretim üyeliği yapan MEB Temel Eği-
tim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ise yaptığı 
sunumla Türkiye’nin en önemli konusu olarak 
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değerlendirdiği eğitim sistemi ve sistemin gele-
ceği hakkında bilgi verdi.

“Çocuklarımızı kendi çağımıza göre 
değil, onların muhatap olacağı çağa göre 
yetiştirmemiz gerek”

Eğitim sorunlarının çok net bir şekilde tarif edil-
mesi gerektiğinin altını çizen Genel Müdür Cem 
Gençoğlu “Ancak bu sorunlara ortak bir çözüm 
üretmek yerine kendi ideolojik mahallelerimizin 
tahkimatları etrafında dolanıyoruz. Çünkü bu 
çocuklar, Hz. Ali’nin söylediği gibi, bizim değil, 
kendi çağlarının çocuklarıdır. Çocuklarımızı ken-
di çağımıza göre değil, onların muhatap olacağı 
çağa göre yetiştirmemiz gerek.“ şeklinde konuş-
tu.

“Öğretmenlerin asıl görevi çocuklara 
öğrenmeyi istetebilmektir”

Son dönemde robotik, kodlama gibi kavramla-
rın eğitimde daha fazla yer tutmaya başladığına 
da değinen Cem Gençoğlu “Aslına baktığınızda 
2020’li yıllarda bu kavramların çok da önemli 
olmadığının anlaşılacağını düşünüyorum. Oysa 
her zaman geçerli bir kadim öğreti vardır. Temel 
eğitimin de kuralıdır bu, çocuk neyi isterse onu 
öğrenir. Öğretmenlerin asıl görevi, çocuklara öğ-
renmeyi istetebilmektir. Öğretmenler, öğrenme 
motivasyonunun kaynağını bularak bu duyguyu 
harekete geçirmelidir.” ifadelerini kullandı.

“2023 Eğitim Vizyonu’nda tüm akademik 
çalışmalar ve tezler mevcut”

Bürokratların, akademisyenlerin, öğretmen-
lerin çalışmalarıyla hazırlanan 2023 Eğitim 

Vizyonu’nun, 23 Ekim’de Cumhurbaşkanımız ve 
Millî Eğitim Bakanımız tarafından açıklandığını 
kaydeden Gençoğlu “Bu açıklanan vizyonda tüm 
akademik çalışmalar ve tezler mevcut. Bunun 
yanında olması gereken tek şey; Türk eğitim sis-
temi felsefesinin de eklenmesi. Türkiye dünyaya 
söylemek istediği şeyi, sorunlara karşı çözüm 
önerilerini bu şekilde anlatır.” dedi.

 “Türkiye son 5 yılda toplumsal ve ekonomik 
olarak gelişme gösterdi”

Millî Eğitim Bakanlığın yaptığı çalışmalar ve pilot 
uygulamalar hakkında da bilgi veren Gençoğlu 
şunları söyledi: “Okul öncesi öğrencilere sabah 
kahvaltısı, gezici okullar, öğrencilerin spora ve 
sanata ilgisini arttıracak, bu alanlarda yetene-
ğini ortaya çıkaracak atölyelerin kurulması gibi 
projelerimiz var. Türkiye son 5 yılda toplumsal 
ve ekonomik olarak büyük bir gelişme gösterdi. 
Bu gelişmeyi istihdamla birleştirirsek gençleri-
mizin spora ve sanata daha çok ilgi göstermesini 
sağlayabiliriz. Ayrıca en kısa zamanda hayata 
geçirmeyi planladığımız bir diğer konu da ilkokul 
1. sınıfların yaşını sabitlemek. Öğrenciler ara-
sında 16 aya kadar farklılıklar var.”

“Geleceğin mesleği eğitim bilimi”

Son olarak Türkiye’nin hazırladığı eğitim vizyonu 
belgesinde, her görüşün ciddiye alındığının altını 
çizen Dr. Gençoğlu şöyle devam etti: “Geleceğin 
mesleği mühendislik, tıp değil, eğitim bilimidir. 
Çünkü aşağıdan gelen kuşağın nasıl bir eğitim 
sistemiyle eğitileceği hususunda dünyada kim-
senin fikri yok. Düşüncelerin değil, duyguların 
yönetilmesi ön plana çıkıyor ve bu durumda eği-
tim bilimcilere çok iş düşecek.”
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-
TTO), Fikrî-Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Semineri 
(FSMH) düzenledi. Fikrî Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştir-
me Uzmanı Çağla Koyuncu tarafından gerçekleştirilen semi-
nere, akademisyenler, öğrenciler ve Samsun’un önemli sana-
yi kuruluşları yoğun ilgi gösterdi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
seminere; Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, 
Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç, OMÜ-TTO Koordina-
tör Yardımcısı Eda Beylihan, Samsun Teknopark Kodlama ve 
Robotik Uygulamalar Koordinatörü Özge Sağlam, OMÜ-TTO 
İş ve Proje Geliştirme Uzmanı Ecem Alan Kevseroğlu, Fikri 
Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Uzmanı Gülin Deniz 
Akyüz ve Kurumsal İletişim Uzmanı Ergün Alver katıldı.

OMÜ ve GRÜ Arasında TTO İş Birliği 

OMÜ-TTO FSMH Farkındalık Semineri 
Düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Giresun Üniver-
sitesi (GRÜ) arasında Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması 
amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

İş birliğinin detaylarını görüşmek için bir ara-
ya gelen GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Serkan Soylu, 
Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra 
Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç, 
OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Mortaş, GRÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Galip İçduygu 
ve GRÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mü-
dür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Anıl Kaya; 
GRÜ Rektörlüğünde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından iş birliği kararının, GRÜ 
Teknoloji Transfer Ofisi’ne birçok yönden katkı 
sağlayacağına inandığını söyleyen GRÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cevdet Coşkun “Bu iş birliği GRÜ Tek-
noloji Transfer Ofisi’ne güç katarak, daha iyi hiz-
met vermesine vesile olacaktır.” dedi.

Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Ço-
lak ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken, aynı şekilde OMÜ-TTO Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş de “OMÜ-TTO 
olarak GRÜ-TTO’ya gerekli bilgi ve desteği sağ-
layacağız” diyerek iki üniversite arasındaki bilgi 
ve fikir akışının önemine dikkat çekti.

Etkinlikler    Araştırma
OM
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Samsun Teknopark’ta “Markanı Baştan 
Yarat” Eğitimi 
n11.com Kurucu Müdürü Ömürden Sezgin, Sam-
sun Teknopark Konferans Salonu’nda “Markanı 
Baştan Yarat-Stratejik Pazarlama Yöntemleri” 
etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinliğe; Rektör Danışmanı ve OMÜ Çevre Mü-
hendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, 
Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Ço-
lak, Samsun Teknopark Genel Müdür Yardımcı-
sı Osman Özkoç, sanayi firmalarının pazarlama 
departmanı personeli, akademisyenler, üniver-
site öğrencilerinin yanı sıra Samsun Doğa Koleji 
ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri katıldı.

 

“Türkiye’de Gelecek, Markalarıyla Gelecek”

2 saat süren etkinlikte markanın önemi, marka 
oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar 
ile markalaşma yolunda atılması gereken adım-
lardan bahseden Sezgin, “Türkiye’de Gelecek, 
Markalarıyla Gelecek” sloganıyla marka mü-
hendisliği için neler yaptığını da katılımcılarla 
paylaştı. 

n11.com’un kurucu müdürü olan Ömürden 
Sezgin, sunumunda ayrıca n11.com’un kuruluş 
hikâyesini ve n11.com isminin markalaşması 
için yapılanları anlattıktan sonra programı izle-
yicilerle video kaydı yaparak bitirdi.

OMÜ-TTO’dan, TÜBİTAK ARDEB 
Programları Eğitimi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(OMÜ-
TTO), TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı 
(ARDEB) programları eğitimi gerçekleştirdi. 

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen eğitimi, TÜBİTAK ARDEB Uzmanı Dr. Selin Bora 
gerçekleştirdi. Eğitimde, TÜBİTAK ARDEB programlarının 
ayrıntıları ve başvuru şekilleri anlatıldı. Sunumun ardından 
akademisyenlerden gelen soruları yanıtlayan Dr. Selin Bora 
interaktif bir eğitim gerçekleştirdi.
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Ödüllerini Rektör Bilgiç’in Elinden 
Aldılar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Trans-
fer Ofisi’nin (OMÜ-TTO) katılımıyla 3. İstanbul 
Uluslararası Buluş Fuarı’ndan (ISIF’18) 5 ayrı 
ödül alarak dönme başarısı gösteren OMÜ’lü 
akademisyenler, Rektör Sait Bilgiç’in elinden 
madalyalarını ve katılım sertifikalarını aldı.

Akademisyenleri makamında konuk eden, 
Rektör Bilgiç, altın madalyayı Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Ertuğrul Can’a; gümüş madalyayı sı-
rasıyla Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Ömer Andaç, Prof. Dr. 
Müberra Andaç, Mühendislik Fakültesi Malze-
me Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Engin Burgaz ve araştırma görevlileri Ayşe Erci-
yes ile Caner Kendirlioğlu’na takdim etti. 

Bronz madalyayı ise Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Ba-
kay, Dr. Üzeyir Kalkan ve Dr. Altan Tandoğan aldı. 
Aynı zamanda ISIF’18’e katılan diğer akademis-
yenler de katılım sertifikalarını Rektör Bilgiç’in 
elinden aldı.

Türk Patent Enstitüsü tarafından İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi’nde bu yıl üçün-
cüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş 
Fuarı’nda, OMÜ-TTO en çok ödül alan kuruluş-
lar arasında yer aldı. 30’dan fazla ülkeden 237 
farklı kurumun katıldığı ISIF’18’e, OMÜ bu ba-
şarısıyla damga vurmuş oldu.

ISIF’18’de yarışarak ödül alan OMÜ-TTO tekno-
lojileri şunlar: 

Altın madalyayı; OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul 

Can’ın “Bir Kornea İşaretleyicisi ve Bu İşaretle-
yicinin Kullanıldığı Bir İşaretleme Yöntemi” adlı 
buluşu kazandı.

Gümüş madalyayı; OMÜ Fen Edebiyat Fakülte-
si Kimya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ömer 
Andaç ve Prof. Dr. Müberra Andaç, OMÜ Mühen-
dislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis-
liği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Burgaz 
ile araştırma görevlileri Ayşe Erciyes ve Caner 
Kendirlioğlu’nun “Katı Polimer Elektrolit Nano-
kompoziti İhtiva Eden Lityum Polimer Pil” adlı 
buluşları getirdi.

Bronz madalyaları ise sırasıyla; OMÜ Tıp Fakül-
tesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Abdülkadir Bakay’ın “Uterus Manipülasyon Ci-
hazı” adlı buluşu, Prof. Dr. Galip Akay’ın “Çoklu 
Reaksiyonlu Katalitik Reaktör Sistemi” adlı bu-
luşu ile ticarileştirme çalışmaları OMÜ-TTO ta-
rafından yürütülen Dr. Üzeyir Kalkan ve Dr. Altan 
Tandoğan’ın “Koroner Bypass Cerrahisi İçin Ma-
nuel Proksimal Anastomoz Cihazı” adlı buluşu 
kazandı.

Etkinlikler    Araştırma
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Yaratıcı Düşünen Yenilikçi Girişimciler 
Projesi 

2018 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kap-
samında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
desteklenen “Yaratıcı Düşünen Yenilikçi Giri-
şimciler” isimli projenin açılışı, Eğitim Fakültesi 
Konferans Salonu’nda yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Diş Hekimliği 
Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde lisans düze-
yinde öğrenim gören 40 öğrencinin yer aldığı 
projenin açılışına çok sayıda öğretim elemanı ve 
öğrenci katıldı.

Projeyle; lisans öğrencilerine STEM [science 
(bilim), technology (teknoloji), engineering (mü-
hendislik), mathematics (matematik)] temelli 
eğitimlerle girişimcilik, sorgulama ve inovasyon 
becerileri kazandırılması ve onların bu becerile-
rini kullanabilecekleri yaratıcı fikirler üretmele-
ri hedefleniyor. Proje, OMÜ Akademik Düşünce 
Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) adına Eği-

tim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sü-
leyman Yaman tarafından gerçekleşti.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Süleyman Yaman, 
gençlerin bu tür projelere katılımının önemine 
değinerek Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerinin 
süreçlerinden bahsetti. Proje eğitmenlerinden 
Prof. Dr. Yavuz Bayram da proje konularından 
biri olan yaratıcılık kavramının girişimcilik ko-
nusundaki önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Kürşat 
Demiryürek ise girişimcilik kavramı hakkında ör-
nekler üzerinden açıklamalar yaparken “Yaratı-
cı düşünme ve yenilikçiliğin kesişim noktasında 
girişimcilik kavramı yer almaktadır” sözleriyle 
inovatif düşüncenin önemine dikkat çekti.

Son olarak Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Alper Kesten, proje yürütücüsü ve proje 
ekibini tebrik ederken bu projenin katılımcı öğ-
renciler açısından verimli ve yararlı olacağına 
inandıklarını dile getirdi.
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Üniversite Öğrencileri Proje 
Yarışması’nın Finalistleri Belli Oldu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
mu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığınca düzenlenen Üniversite Öğrencile-
ri Proje Yarışması’nda dereceye girenler, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül 
töreninde açıklandı.

Samsun ve Ankara bölgelerinden üniversite öğ-
rencilerinin projelerinin yarıştığı törene; Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, TÜBİTAK 
Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İç-
budak, Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürü Selahattin Altunsoy, Samsun Teknopark 
Genel Müdürü Buğra Çolak, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

“16 finalist Ankara’da bölgemizi temsil 
edecek”

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK 
Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İç-
budak, öğrencilerin projelerinden oluşan Sam-
sun Bölge Sergisi’nin başarıyla tamamlandığını 
belirterek şöyle devam etti: “Jüri tarafından 3 
farklı alan ve 8 alt kategoride toplam 16 finalist 
seçilmiştir. Finalist seçilen projeler, Türkiye Fi-
nal Yarışması’nda bölgemizi temsil edeceklerdir. 
Finalist öğrencilerimize şimdiden başarılar dili-
yorum.”

“Bilişim ve teknoloji çağını yakalamamız 
gerekiyor”

Milletimizin sanayi devrimini yakalayamama-
sının sancılarının hâlâ hissedildiğini kaydeden 

Etkinlikler    Araştırma
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Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise 
“Ancak önümüzde, üçüncü bin yıl dediğimiz, bi-
lişim ve teknoloji çağından başlayan bir dönem 
var. Bu dönemi kesinlikle ıskalamamamız gere-
kiyor. Böyle bir süreçte TÜBİTAK’ın, ilköğretim 
ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik düzen-
lediği proje çalışmalarını çok önemsiyorum.” 
diye konuştu.

Yarışma Ankara dışında ilk kez Samsun’da 
yapıldı 

Samsun Bölge Sergisi; “2238-Girişimcilik ve 
Yenilikçilik”, “2241-Özel Sektöre Yönelik Lisans 
Bitirme Tezleri” ve “2242-Öncelikli Alanlar” ka-
tegorisinde yarışan projelerden oluştu. Başkent 
Ankara dışında ilk defa bölgelerde düzenlenen 
bu yarışmada; seçilen 50 adet proje yer aldı.

Prof. Dr. Kuran “Üniversitelerin artık 
üçüncü bir misyonu daha var”

Öte yandan serginin açılış töreninde, üniversi-
telerin, eğitim ve araştırma misyonlarına artık 
üçüncü bir misyonun eklendiğine işaret eden 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise 
bu misyona ilişkin şunları dile getirdi: “İşte 
TÜBİTAK’ın bugün burada düzenlemiş olduğu 

proje yarışması aslında üniversitelerin bu üçün-
cü misyonuyla ilgili. Bu misyon; ülkemizin ihti-
yaç duyduğu öncelikli alanlar, üniversite-sanayi 
iş birliğinin gelişmesine yönelik araştırmalar ve 
yenilikçilikle ilgili çalışmaları kapsıyor. Ulusların 
birbiriyle olan ekonomik ve teknolojik rekabeti, 
bilgi ve inovasyona dayanıyor. Bu alanlardaki 
bağımsızlığınızı korumanız; ürettiğiniz bilgi ve 
geliştirdiğiniz teknolojiye bağlı. Dolayısıyla top-
lumumuzu muasır medeniyetler üzerine çıkar-
mak, bilim ve teknolojiyle mümkün.”

 “Finansmanı Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
karşılayacak”

Konuşmasında ayrıca lisansüstü eğitim göre-
cek öğrencilere yönelik yeni bir program baş-
lattıkları bilgisini paylaşan Kuran, bu çerçevede 
Türkiye’nin savunma sanayisindeki araştırmacı 
ihtiyacını karşılamak için Samsun Yurt Savun-
ma Sanayii, ASELSAN, Borsan gibi firmalarla 
protokoller imzaladıklarına vurgu yaparak “Do-
layısıyla savunma sanayimizin ihtiyaç duydu-
ğu finansman desteğini artık Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı karşılayacak. Bu gelişmeden ötürü 
hocalarımızın, lisansüstü öğrencilerini bu yöne 
teşvik etmelerini bekliyoruz.” sözlerine yer ver-
di.
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Samsun Milletvekili Karaaslan 
Teknopark’ı Ziyaret Etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, çalışmaları hak-
kında bilgi almak amacıyla Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi-
nin Kurupelit Kampüsünde bulunan Samsun 
Teknopark’ı ziyaret etti.

Ziyarete; Rektör Yardımcısı ve Samsun Tekno-
park Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. 
Buğra Çolak, OMÜ- TTO Koordinatörü Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Mortaş’ın yanı sıra akademisyen-
ler de eşlik etti.

“14 milyon TL AR-GE 3,3 milyon dolar 
ihracat geliri”

Samsun Teknopark’ı tanıtmak, çalışmalarını ve 
etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla bir 
sunum yapan Genel Müdür Buğra Çolak, Sam-
sun Teknopark’ın Samsun’daki sanayici, akade-
misyen ve öğrenciler için avantajlarını açıklaya-
rak mevcut durumla ilgili şunları söyledi: “Şu an 
47 firmamız var. Bu firmalar 2017 yılı verilerine 
göre 14 milyon TL AR-GE, 3,3 milyon dolar da 
ihracat geliri elde etti. Devam eden 50 projemiz 
ve 119 AR-GE personelimiz mevcut.”

Bu yıl ilk kez ‘uygulayıcı kuruluş’ niteliği kazan-
dıklarını da kaydeden Çolak, 100’ün üzerinde 
proje kabul ettiklerini, girişimciliğin ve yeni iş fi-
kirlerinin ortaya çıkması için birtakım etkinlikler 
düzenlediklerini belirtti.

Samsun’un sanayi ve ihracat potansiyelinin ge-
lişimi için yeni projeleri devreye aldıklarını ifade 
eden Genel Müdür Çolak, Samsun’un şehir mer-
kezinde de bir girişimci merkezi kurma projele-
rinin tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine 
ekledi.

Rektör Bilgiç: “Teknopark akademisyenle 
girişimciyi bir araya getiriyor”

Teknoparkları ülkenin gelişmesinde önemli yer 
tutan kurumlar olarak niteleyen Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ise sözlerine şöyle devam etti “Bu 
nedenle devletimiz bize özel avantajlar sağladı. 
Bu avantajlar sayesinde Teknopark; üniversite, 
akademisyen ve potansiyeli olan girişimcinin 
bir araya gelmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca özel-
likle gençlerimizin sadece sınıflarda öğrenmesi 
yeterli değil, hayatın içinde, uygulamalı olarak 
öğrenmeleri daha önemli. Teknopark onlara bu 
fırsatı sunuyor. Genç girişimciler, önce ön kuluç-
ka merkezlerinde bir fikrin nasıl yeşertileceğini 
öğreniyor. Biraz daha başarılı olanlar kuluçka 
merkezinde pişip kendi firmalarını kurabiliyor-
lar.”

Samsun Teknopark’ın, akademisyenlerin proje 
süreçlerini kolaylaştırdığını ifade eden Rektör 
Sait Bilgiç  “Bu alanda akademisyene yardımcı 
olan personelimiz var. Ayrıca birkaç sene önce-
sine kadar kimsenin bulunmadığı OMÜ Teknoloji 
Transfer Ofisinde şu an 10 uzmanımız görev alı-
yor.” diye konuştu.

Etkinlikler    Araştırma
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Çiğdem Karaaslan: 
“Samsun bilim şehri 
olmalı”
Üniversite ile şehrin bütün-
leşmesinin çok önemli ol-
duğunu vurgulayan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekili Çiğdem 
Karaaslan da sunumun ar-
dından firmaları ve ön ku-
luçka merkezlerini gezerek 
yetkililerden projeleri ve ge-
liştirdikleri ürünler hakkında 
bilgi aldı.
Yapılan çalışmalarla ilgili beğenisini ifade eden Çiğdem Karaaslan emeği geçenleri tebrik ederek 
Samsun’un bilim şehri olması gerektiğinin altını çizdi.

OMÜ-TTO, Dış Kaynaklı Proje 
Eğitimlerine Başladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel 
Daire Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
(OMÜ-TTO) iş birliği ile OMÜ akade-
misyenlerine yönelik düzenlenen “Dış 
Kaynaklı Proje Yazma Eğitimi”  23-25 
Ekim, 19-20 ve 22-23 Kasım tarihleri 
arasında Samsun Teknopark Seminer 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

3 gün süren eğitimin ilk gününde; 
OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda 
Beylihan tarafından proje yazımı ve 
proje döngüsüne yönelik eğitim veril-
di.

Eğitimin ikinci gününde ise fikrî-sınai 
mülkiyet hakları ve ticarileştirme uz-
manı Çağla Koyuncu tarafından proje-
de patentin yeri ve önemi konusunda 
eğitim gerçekleştirilirken devamında 
OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Mortaş tarafından uygulama-
lı olarak proje yazma etkinliği yapıldı. 
Son olarak akademisyenlere katılım 
sertifikaları teslim edildi.  OM
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Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayinin 
Geleceği OKA’da Konuşuldu
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2018 
yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, “AB-
Türkiye İlişkileri ve İş Dünyasına Yansımaları” 
konulu konferans ve “Millî Teknoloji, Güçlü Sa-
nayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panel aynı 
gün içinde gerçekleşti.

OKA Hasan Basri Güzeloğlu Konferans 
Salonu’nda yapılan toplantıya; Avrupa Birliği 
(AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger ve ekibi, Samsun Valisi Osman 
Kaymak, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişki-
ler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan, Samsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Aydın, Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Or-
bay, Karadeniz Bölgesi’ndeki illerinde bulunan 
kamu ve özel sektör kuruluşları temsilcileri ve 
sivil toplum kuruluşları katıldı.

“Bu projelerle temel amacımız; insanların 
doğdukları yeri, doydukları yer yapmaktır”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan da 
yaptığı açılış konuşmasında: “AB ve Türkiye iliş-
kilerinin önemli bir ayağı, mali iş birliğinden olu-
şuyor. Bakanlığımız da bu çerçevede kısaca IPA 
diye bildiğimiz katılım öncesi yardım aracının ilk 
döneminde, bölgesel rekabet edilebilirlik ope-
rasyonel programı hazırlamakta ve uygulamak-
tan kamu adına sorumlu kurum olmuştur. Bu 
çerçevede 32 ilimizde 46 proje belirlenmiş ve 
bu projeler, uygulamaları tamamlanarak hayata 
geçirilmiştir. Bu projelerin; hem gelecekte hem 
de bulunduğumuz dönemde içinde bulundukları 

sektöre ve bölgelere çok ciddi anlamda katma 
değer sağlayacaklarına inanıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

“Samsun Karadeniz’in amiral gemisidir”

Samsun Valisi ve aynı zamanda OKA Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Kaymak da Samsun’un Ka-
radeniz Bölgesi’nin en önemli illerinden biri ol-
duğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Kentimiz, tarihî özelliği yönüyle Karadeniz’in 
amiral gemisidir. Samsun, AB projeleri olsun di-
ğer projelerde olsun, gerçekten ciddi manada 
proje kültürünü benimseyen ve hayata geçiren 
bir il. Özellikle Lojistik Köy Projesi, Metalurji La-
boratuvarı ve diğer birçok projenin hayata geç-
mesinde rolü bulunan herkese teşekkür ediyo-
rum. İnşallah bundan sonra bu projeler, ilimize 
ve bölgemize etkin bir şekilde sonuç getirecek-
tir. Bu projeler, ekonomimizin lokomotifi olacak. 
AB sürecinde söz konusu bu projeleri, bizlere yol 
gösterecek olması yönünden çok önemsiyoruz. 

“AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, OKA tarafından düzenlenen 
“AB - Türkiye İlişkileri ve İş Dünyasına Yansı-
maları” adlı konferansa konuşmacı olarak ka-
tıldı. Büyükelçi Berger, konferansta Türkiye ile 
AB arasındaki uyum süreci, görüşmelerin askıya 
alınması, Suriyeli mültecilerin durumu ve iş pi-
yasasına yansımaları hakkında önemli açıkla-
malarda bulundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger, AB tarafından Türkiye’ye Su-
riyeli mülteciler için 3 milyar avro daha destek 
verileceğini ve Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin 
istihdamının arttırılması çerçevesinde yeni bir 
çalışma başlattıklarını söyledi.

Etkinlikler    Araştırma
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Mühendis Adayları, 7 bin TL’lik CNC 
Makinesini 250 TL’ye Yaptı
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mü-
hendisliği Bölümünde okuyan Suriyeli öğrenciler 
Beşher Mahaini ve Mohammad Awad, piyasada-
ki değeri 7 bin TL olan CNC (Computer Numeri-
cal Control /Bilgisayarlı Sayısal Denetim) ) adlı 
makineyi kendi olanaklarıyla 250 TL’ye yaptı. 
Öğrenciler yaptıkları makine ile birlikte Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Rektör 
Bilgiç ise Beşher Mahaini ve Mohammad Awad’ı 
girişimcilikleri ve cesaretleri için tebrik ederek, 
üretilen CNC makinesinin sanayi ve sanayicilerle 
buluşturulması adına her türlü desteği verecek-
lerini söyledi. Ziyaret sonunda Rektör, başarılı 
çalışmalarından ötürü konuk öğrenciler Beşher 
Mahaini ve Mohammad Awad’ı bir kez daha kut-
layarak ziyaret anısı olarak hediye-
lerini takdim etti.

“Tek amacımız Türkiye’ye bir 
katkı sağlamak”

Türkiye’de çeşitli CNC makine-
lerinin bulunduğunu dile getiren 
Beşher Mahaini “CNC makinesi 
Türkiye’de var olan bir makine ama 
çok pahalıya satılıyor. Biz de bunu 
en az maliyetle atık malzemelerden 
yapmaya çalıştık. Milimetreden 
daha az hassasiyeti olan bir maki-
ne yaptık. Üç eksenli olarak istedi-

ğimiz her şekli çizebiliyoruz. Piyasayı araştırdık. 
Bu makineyi en ucuz 7 bin TL’ye bulabildik. Ama 
biz 250 TL’ye mâl ettik. Her insanın içinde bir ta-
sarım hayali olabilir. Mohammad’le aynı sınıfta-
yız. Çalışmalarımızı birlikte yapıyoruz. İkimiz de 
Suriyeliyiz. Biz buraya okumak için geldik. Tek 
amacımız Türkiye’ye bir katkı sağlamak. Küçük 
bir şey olsa da Türkiye için bir şeyler yapmak 
istiyoruz. Türkiye’nin Suriye halkına yaptığı yar-
dımlara karşı bu projeyle Türkiye’ye fiilî olarak 
teşekkür etmek istedik.” dedi. 

Suriyeli öğrenciler proje çalışmalarını, Samsun 
Uluslararası Öğrenci Derneğinin kendilerine tah-
sis ettiği atölyede sürdürüyor.   
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Öğretmenler Çok Yönlü Olmalı

Terme’de 3. Mezun - Öğrenci Buluşması 

OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 
mezunu  Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme 
Değerlendirme Koordinatörü Mustafa Tuğrul Ço-
lak, “Öğrenci - Mezun Buluşmaları” kapsamında 
Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

“Türkçe öğretmenleri edebiyatı arka plana 
atmamalı”

Öğretmenliğin yanı sıra şair ve yazar kimliği de 
bulunan Mustafa Tuğrul Çolak, katılımcılarla 
eğitim dönemini, kariyer sürecini ve bu süreçte 
edindiği tecrübeleri paylaştı.

Okul sürecinin kendisini edebiyata yönelttiğini 
ifade eden Çolak “Türkçe ile en yakın alan ede-
biyattır. Çünkü Türkçe, edebiyattan bağımsız 
değil, önce bunun bilinmesi gerek. Edebiyatın 
arka plana atılması bir Türkçe öğretmenini zora 
sokar. Dolayısıyla edebiyatla ilişkiyi iyi tutmalı-
sınız.” dedi.

“Öğretmenlik dışında birçok faaliyette 
bulundum”

Meslek hayatı boyunca öğretmenlik dışında bir-
çok faaliyette yer aldığına da değinen Çolak şöy-
le devam etti: “Öğretmen olarak bir köy okuluna 
atandığımda boş durmadım. O okula bin 500 
kitaplık bir kütüphane kurduk. Kütüphane hem 
okulun havasını hem de öğrencilerin davranışla-
rını olumlu anlamda değiştirdi. Ayrıca yaşları 10 
ile 16 arasında değişen öğrencilerle “Genç Me-
şale” adında bir de dergi çıkardık. Her öğrenci, 
birbirinden farklı duygularını yazılara aktararak 
dergide paylaştı. Bir süre sonra da dergiye ço-
cuk kitabı yazarlarından, akademisyenlerden 
öyküler gelmeye başladı.”

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Mustafa 
Tuğrul Çolak’ın, kendisine Türkiye birinciliği ka-
zandıran şiirini seslendirmesiyle öğrenci-mezun 
buluşması sona erdi.

Terme Meslek Yüksekokulu (MYO) üçüncü-
sü düzenlenen mezun-öğrenci buluşmala-
rında, iş insanları ve serbest mali müşavir-
ler; bilgi, birikim ve meslek deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştılar.

Terme MYO’da gerçekleşen ve akademis-
yenler ile çok sayıda öğrencinin katıldığı 
etkinlikte, konuk konuşmacı olarak iş ve ti-
caret insanları Ahmet Şahin, Mahmut Kök-
ten, İsmail Cerrahoğlu; Serbest Mali Müşa-
virler (SMM) Atanur Topçu, Kenan Candan, 
Mitat Çakal ile Mücahit Semiz yer aldı.
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1988 Tıp Mezunu Hocalarla Söyleşi
Tıp Fakültesi Öğrenci Topluluğu ve Türk Tıp Öğ-
rencileri Birliği (TurkMSIC) tarafından düzen-
lenen etkinlikte, OMÜ mezun ve öğrencileri bir 
araya geldi. 

Tıp Fakültesi D-1 Amfisi’nde “1988 Mezunları 
Görüşmesi” adıyla düzenlenen etkinlikte OMÜ 

Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun olan 40 
hekim, yeni kuşak öğrencilerle buluşmanın he-
yecanını yaşadı.

Görüşme, mezunlardan Dr. Erden Türker’in ha-
zırladığı video gösterisiyle başlarken her biri 
farklı alanlarda çalışan 1988 Tıp Fakültesi me-

zunu doktorlar, branşlarını 
tanıtarak mesleki deneyim-
lerini öğrencilerle paylaştı.

Mezun-öğrenci kaynaşma-
sı açısından oldukça yararlı 
olan görüşmede öğrenciler, 
mezunların eğitim süreçleri, 
iş hayatları ve deneyimle-
rinden yararlanma imkânı 
bulurken kafalarındaki soru 
işaretlerine söyleşi orta-
mında cevap aradılar.

Buluşma, toplu hatıra fotoğ-
rafı çekimi ile sona ererken 
mezun ve öğrenciler bu bu-
luşmaların istikrarlı bir şe-
kilde devam etmesi temen-
nilerini ilettiler.
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü 
Zeybek, OMÜ’lü Öğrencilerle Buluştu
Mezun-öğrenci buluşmaları kapsamında Gü-
müşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İb-
rahim Zeybek ile Fen edebiyat Fakültesi Coğraf-
ya Bölümü öğrencileri bir araya geldi.

Lisans eğitimini 1988 yılında Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğret-
menliği Bölümünde, 1998 yılında ise Yüksek 
Lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalında 
tamamlayan Gümüşhane Rektörü Prof. Dr. Halil 
İbrahim Zeybek Coğrafya Bölümü öğrencilerine 
coğrafya biliminin önemi hakkında tecrübelerini 
paylaştı.

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi mensubu olmaktan gurur duyduğu-
nu dile getirerek söze başladı.

Genç nüfusun önemini vurgulayan Prof. Dr. Halil 
İbrahim Zeybek “Farsça’da genç demek zengin 
demektir. Sizler bizlerin zenginliğisiniz. Bir ülke 
ne kadar genç nüfusa sahipse o kadar zengin 
bir ülkedir. Her anlamda nitelikli ve donanımlı 
yetişmeniz bizler ve ülkemiz için çok önemlidir. 
Sizlerin kendinizi geliştirmeniz ancak çalışmak-
la gerçekleşir. Çalışmak insani bir özelliktir, er-
demdir. Coğrafya bilimi mekân bilimidir. Ders-
lerde anlatılır, yeryüzünde öyle iki nokta yoktur 
ki birbirinin tıpatıp aynısı olsun. İşte bu noktada 
Coğrafya, mekân ve insan arasındaki ilişkileri 
ele alan bir bilim dalıdır.” dedi.

Coğrafya Dersi Nasıl Yurt Sevgisi 
Kazandırır?

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek Coğrafya bilme-
nin önemine değinerek şu sözlerle devam etti: 
“Lise eğitiminden itibaren Coğrafya dersi veril-
mektedir. Bu dersin amaçlarından biri yurt sev-
gisini kazandırmaktır. Biz bu dersi doğru öğren-
miş olsaydık, ülkede terör olayı, haksız kazanç, 
şiddet, trafik kazaları gibi olumsuzluklar yaşa-
mazdık. Coğrafya yurt sevgisini nasıl kazandı-
rır? sorusunun cevabı ise; Bir yere gitmeyince 
göremezsiniz görmeyince tanıyamazsınız. Ta-
nıyamazsanız bilemezsiniz. Bilmediğinizi seve-
mezsiniz. Sevemezseniz koruyamazsınız. Yurt 
sevgisi kazandırmanın temel yolu öğrencilerimi-
ze ilkokul çağından itibaren şehirleri gezdirmek 
ve mekânların bütün özellikleriyle tanıtmaktır. 
Çünkü insan tanıdığını seviyor, sevdiğini koruyor. 
En çok koruduklarınız en çok sevdiklerinizdir. En 
çok sevdikleriniz de en çok tanıdıklarınızdır.  Bu 
insanın tabiatında var.” 

“Zorunlu Arazi Tatbikat Dersi İlk OMÜ’de 
Verilmiştir”

OMÜ Fen edebiyat Fakültesinin Coğrafya bili-
mine verdiği önemi ifade eden Prof. Dr. Halil İb-
rahim Zeybek “Coğrafya biliminin laboratuvarı 
arazidir. Türkiye’de fakülteler arasında Coğraf-
ya bölümünde ilk arazi tatbikatlarının zorunlu 
ders olarak müfredatına koyan Ondokuz Mayıs 
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OMÜ’lü  Bezcioğlu Antarktika Ekibinde
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar 
Merkezi (PolRec) koordinasyonunda 2018’de 
ikincisi gerçekleştirilen İkinci Ulusal Antarktika 
Bilim Seferi’nde (TAE-II) görev yapan Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Harita Mühendisliği 2016 yılı 
mezunu Arş. Gör. Mert Bezcioğlu, mezun-öğren-
ci buluşmaları kapsamında Mühendislik Fakül-
tesine konuk oldu.

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) araştırma 
görevlisi olan Mert Bezcioğlu, “Kutup Araş-
tırmaları Deneyimleri” başlıklı söyleşisinde; 
Antarktika’ya olan yolculuğu, yaşadığı doğal 
ortam ve karşılaştığı çeşitli zorluklar hakkında 
paylaşımlarda bulundu.

Söyleşi programında ayrıca Arş. Gör. Bezcioğlu; 
Antarktika kıtasında yürütücüsü olduğu “Yük-
sek Frekanslı Kinematik Hassas Konum Belir-
leme Yöntemi ve GLONASS Uydularının Katkısı: 
Antarktika Yarımadası Örnekleri” ve araştırmacı 
olarak yer aldığı “Antarktika Yarımadası ve Çev-
resi Çökelme Ortamlarındaki Güncel Sediment 
Özelliklerinin ve Dinamiklerinin Belirlenmesiyle 
Çevresel ve İklimsel Etkilerinin Araştırılması” 
projeleri hakkında katılımcıları aydınlattı.

Üniversitesidir. Bu sebeple 1. ve 2. sınıfta öğren-
diğiniz teorik bilgileri, gerek doğal ortam özel-
likleri ile ilgili gerek beşeri ve ekonomik coğrafi 
özellikleriyle ilgili tespiti bizzat yerinde yapabili-
yorsunuz. Bu bakımdan çok şanslısınız.” şeklin-
de konuştu.

Coğrafya Ülkelerin Güçlerinin En Önemli 
Belirleyicisidir

Ülkelerinin güçlerinin belirleyicisinin Coğrafya 
olduğunu belirten Prof. Dr. Halil İbrahim Zey-
bek “Coğrafya hayatla iç içedir. Resim, müzik, 

tiyatro, mutfak gibi günlük hayatımızla ilgili bir-
çok şeyin şekillenmesinde rol oynar. Ülkelerin 
güçleri ve gelecekleri coğrafi özelliklerle ilgilidir. 
Sadece fiziki ortam bilgisi değil siyasi ortam bil-
gisi için de coğrafya çok önemlidir. Türkiye’nin 
küresel güç olma yolunda coğrafi özellikleri en 
önemli faktörlerden biridir.” dedi.

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek coğrafi bilgisizli-
ğin nelere sebep olabileceğini, yaptığı bir coğrafi 
alan araştırmasını bilimsel verilerle öğrencilere 
sundu. Aktif bir heyelan sahasında yer alan bi-
naların ve yanlış yapılan düzenlemelerin sebep 
olduğu tehlikeleri gözler önüne serdi. 

Söyleşi, Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’in öğren-
cilerden gelen soruları cevaplamasıyla devam 
etti.

Söyleşinin ardından Fen Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Bekir Batı “Mezun-öğrenci buluş-
maları kapsamında Coğrafya bilimi alanındaki 
değerli bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşan 
Gümüşhane Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim 
Zeybek’e teşekkürlerimi sunuyorum. Katılan 
herkes için çok faydalı bir söyleşi olduğunu dü-
şünüyorum. ”dedi.

73

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ek

im
-A

ra
lık

  2
01

8
Sa

yı 
74



Farklı Kuşaklardan Mezunlar 
Öğrencilerle Buluşuyor

Psikoloji Bölümü Mezunları 
Öğrencilerle Buluştu

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü ile Me-
zunlar Koordinatörlüğü; düzenledikleri “OMÜ 
Mezunu Olmak” adlı söyleşiyle yolu OMÜ’den 
geçen Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet 
İrfan Yetik’i ağırladı.

Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kaya Tun-
cer Çağlayan Eğitim Fakültesinin; şimdiye kadar 
verdiği 170 bin mezunuyla gerek Türkiye’ye ge-
rekse insanlığa önemli katkılarda bulunmaya 
devam eden önemli fakültelerden biri olarak yo-
luna devam ettiğini dile getirdi.

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu ola-
rak bu buluşmanın kendisi için çok anlamlı oldu-
ğunu söyleyen Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Mehmet İrfan Yetik, söyleşisinde kendi hayatın-
dan kesitler ve tecrübeler aktarırken temeli in-
san olan ve insana dokunan öğretmenlik mesle-
ğinin kutsallığından bahsetti.

Mehmet İrfan Yetik, söyleşisinin sonunda bu 
fırsatı veren Eğitim Fakültesi ile salondaki öğ-
retmen adaylarına şükranlarını sunarken kendi-
sine, Üniversitede adını yaşatacak olan fidanın 
sertifikası takdim edildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü mezunları; Bölüm öğ-
rencileriyle buluştu. 

2018–2019 eğitim-öğretim yılı 
mezun-öğrenci buluşması kap-
samında Fen-Edebiyat Fakültesi 
Lacivert Salon’da gerçekleşti-
rilen etkinliğe, Psikolog Furkan 
Balcılar, Psikolog Deniz Poyraz, 
Psikolog/Aile Danışmanı Selin 
Pekşen, Psikolog Zeynep Akgöz, 
OMÜ Mezunlar Koordinatörü 
Doç. Dr. Nursel Topkaya, Psikoloji Bölümü öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Koç ve Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya 
tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından davetli psikologlar, bilgi ve deneyimlerini öğren-
cilerle paylaştı.
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Endüstri Mühendisliği Mezunlar 
Söyleşisi
OMÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından 
bölüm akademisyenleri ve öğrencilerinin katılı-
mı ile Mezunlar Söyleşisi gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen etkinlikte sırasıyla; British American 
Tobacco ‘dan Mehmet Tekelioğlu, Gelal Socks 
Industry’den Ayşe Simge Tavukçu, Silverline’dan 
Mehmet Fuat Özyılmaz, Man Otomotiv’den Os-
man Sercan Topdemir söz aldı.

İş hayatında kazandıkları tecrübeleri öğrencile-
re aktaran konuk konuşmacılar; özellikle öğren-
cilik döneminde zamanın iyi değerlendirilmesi, 
birbirinden farklı etkinliklerde bulunup sosyal 
yaşamın zenginleştirilmesi, geleceğe dönük ka-
riyer planlamalarının yapılarak bu yönde gayret 
gösterilmesi hususlarında öğrencilere telkin ve 
tavsiyelerde bulundular.  

Söyleşinin ardından Endüstri Mühendisliği öğ-
rencileri, mezunlar adına Üniversite bünyesin-
deki hatıra ormanına birer fidan katkısında bu-
lundu.  

İstatistik Mezunlarının Üçüncü 
Buluşması 
OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 
“Mezun-Öğrenci Buluşmaları”nın 3.’sü, Fakülte-
nin Prof. Dr. Fevzi Köksal Konferans Salonu’nda 
yapıldı.

Mezun-öğrenci buluşmasına konuşmacı olarak 
OMÜ İstatistik Bölümünden farklı zamanlarda 
mezun olan Yapı Kredi Bankası Ünye Şube Mü-
dürü Haldun Oktav, YEDAŞ A.Ş. Yazılım ve İş Sü-
reçleri Uzmanı Gözde E. Kuru Şimşek, Trabzon İl 
Sağlık Müdürlüğü Uzmanı Mustafa Kibar, Nwork 
International A.Ş.’de Girişimci Kahraman Boz ve 
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Takım Sorumlu-
su Tolga Demirel katıldı.

Etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Ali Cengiz, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Bekir Batı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Samsun Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, İstatis-
tik Bölüm Başkanı Yüksel Terzi, akademisyenler, 
mezunlar ve öğrenciler katıldı.
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Rektör Bilgiç Gençlerle Buluştu
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Kredi Yurt-
lar Kurumunun (KYK) düzenlediği “KYK Zoru 
Başaranlar Kariyer ve Spor Sohbetleri” konu-
lu söyleşide davetli konuşmacı olarak yer alan 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğrencilerle bir araya 
gelerek tecrübelerini paylaştı.

Münevver Ayaşlı Yurdu Konferans Salonu’nda 
düzenlenen söyleşinin açılışında konuşan Sam-
sun Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İsmail 
Hakkı Kasapoğlu, amaçlarının OMÜ Rektörünü 
aile ortamında ağırlayarak kendisini daha yakın-
dan tanımak olduğunu ifade etti.  

Rektör Bilgiç “Akıl büyük bir nimet, özgür 
bir birey olarak kalabilmek için onu kimseye 
teslim etmeyin.”

Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duydu-
ğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Siz 
gençler bizim en kıymetlilerimizsiniz. Bu sebep-

le bu söyleşiye zaman ayırmak için özel bir çaba 
gösterdim ve seve seve geldim. Yakın bir zama-
na kadar ben de sizin konumunuzdaydım ve sizin 
yaşayacağınız süreçlerden geçtim. O zamanın 
şartları farklı olsa da ortak bir yolda kader birliği 
etmek önemli diye düşünüyorum.” dedi.

Öğrencilere, eğitim hayatlarında yaşadıkları zor-
lukları ileride gülümseyerek hatırlayacaklarını 
söyleyen Rektör Bilgiç, konuşmasının devamın-
da şu ifadelere yer verdi: “Benim okul dönemi-
me denk gelen 12 Eylül ve öncesinde çok daha 
fazla zorluklar vardı. Kardeşin kardeşe düşman 
olduğu hatta yaşam hakkı bile tanımadığı bir 
zamanda öğrencilik yaptım. Bu sebeple içinde 
bulunduğunuz huzurlu ve bir arada yaşayabil-
menizi sağlayan ortam sizin için çok büyük bir 
şans. O dönem kavga edenler daha sonra bu 
kavganın anlamsız olduğunu, bir arada yaşana-
bileceğini fark etti ama ülkemizin ödediği bedel 
çok ağır oldu. Üzerimizde oynanan oyunlar, ku-
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rulan tezgâhlar sonucu suni sebeplerle o günün 
gençlerine bir rol biçmişlerdi. Gelişmemiz için 
sarf edilmesi gereken zaman ve enerji kavga 
ederek sarf edildi. Bu oyun ve tezgâhlar, bugün 
de bitmiş değil.  15 Temmuz akşamı yaşadıkla-
rımız da üzerimizde kurulan tezgâhların bitme-
yeceğini gösteriyor. Bu nedenle hangi görüşten 
olursanız olun, aklınızı başkalarına teslim etme-
yin. Akıl büyük bir nimet, özgür bir birey olarak 
kalabilmek için onu kimseye teslim etmeyin. Bu 
sayede yanlışlardan dönme fırsatınız olacaktır.”

“Kendinize hedefler koymalı ve o hedeflere 
ulaşmak için sürekli çalışmalısınız”

Öğrencilik yıllarının yanı sıra kariyer sürecinde 
yaşadığı tecrübeleri de öğrencileriyle payla-
şan Prof. Dr. Sait Bilgiç “Farklı hedeflerim olsa 
da hayatımda yaşadığım bazı önemli kırılmalar 
beni bulunduğum noktaya getirdi. Hiç aklımda 
yokken başladığım asistanlık, akademisyenli-
ğin benim için en uygun meslek olduğunu fark 
etmemi sağladı. Çünkü bölümüm gereği öğ-
rencilerle sürekli beraber olmam ve kendimi 
sürekli yenilemem için bana iyi bir fırsat verdi. 
Hayatınızı planlamak iyi ve mutlaka gerekli bir 
şey. Kendinize hedefler koymalı ve o hedeflere 
ulaşmak için sürekli çalışmalısınız. Ancak birta-
kım mâniler sonucu rotanızı değiştirmek zorun-
da kaldığınızda da yeni bir hedef belirlemeniz 
ve onda başarılı olmanız mümkün. Mâniler ha-
yatınızın sonu değil. İyi ki olmuş diyebileceğiniz 
sonuçlar doğurması da mümkün.” ifadelerini 
kullandı.

“Hakkı hukuku bilen ahlaklı bir insan 
başarılıdır”

Para sahibi olmanın değil, iyi insan kalabilmenin 
başarı olduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç “Asıl 
başarılı insan; hakkı, hukuku bilen ahlaklı insan-
dır. İyi insanlar olmamız gerek. Doğru kalmaya 
ve birbirimize saygı duymaya mecburuz.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Ülkemizin çok güzel bir coğrafyada bulunduğu-
nu ifade eden Rektör Sait Bilgiç “Bizim bu güzel 
topraklarda özgürce yaşamamız için, canları-
nı feda etmiş nice şehitlerimiz var. Onların bu 
fedakârlığının karşılığında bize düşen iyi insan 
olmak ve çok çalışmak. Bu iki vasıf, ülkemizi 
geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için gerekli.” 
şeklinde konuştu.

“OMÜ’yü Türkiye’nin ve dünyanın en saygın 
üniversitelerinden biri hâline getirmeyi 
amaçlıyoruz”

OMÜ’yü önce Türkiye’nin, sonra dünyanın en 
saygın üniversitelerinden biri hâline getirmeyi 
amaçladıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç “Bu nedenle ülke yararına bilgi ve tekno-
loji üretmek, alanında iyi insanlar yetiştirmek 
için çok çalışıyoruz. Üniversitemiz, dünyadaki 
30 bin üniversite arasında ilk bine girdi. Geçen 
sene ikincilik ödülü aldığımız eğitim ihracatında 
bu yıl da ilk üçteyiz. Ayrıca mezunlarımızın başa-
rıları da bizi gururlandırıyor. Bir öğrencimiz DUS 
birincisi, bir öğrencimiz TUS ikincisi, bir öğren-
cimiz de kaymakamlık giriş sınavı birincisi oldu. 
Derece yapan bu mezunlarımızın aynı zaman-
da fakülte ve bölümlerinin de başarılı olması, 
OMÜ’nün iyi imkânları bünyesinde barındırdığını 
ve iyi bir eğitim-öğretim sistemine sahip olduğu-
nu da gösteriyor. Sizler de çalıştığınız takdirde 
aynı başarılara ulaşmanız mümkün.” dedi.

OMÜ’nün her geçen gün daha iyi olanaklara 
sahip olmasının, yanı sıra da temiz, güvenli ve 
daha yeşil bir üniversite için çalışmaya devam 
edeceklerini belirten Rektör Sait Bilgiç öğrenci-
lerden gelen soruları da yanıtladı.

Öğrencilerin, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e yo-
ğun ilgi gösterdiği söyleşinin sonunda Samsun 
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İsmail 
Hakkı Kasapoğlu, Rektör Bilgiç’e günün anısına 
bir tablo hediye etti. OM
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Mimarlık’ta Engelli Farkındalık 
Etkinliği
Mimarlık Fakültesinde Engelliler Haftası kap-
samında; “Engelli Farkındalık Atölyesi: Kampüs 
Dış Mekân ve Binalarında Erişilebilirlik” konulu 
etkinlik düzenlendi.
Mimarlık Fakültesinde düzenlenen etkinliğe; Mi-
marlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, 
Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Koşun, 
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Kaptan, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.
Etkinlikte; tekerlekli sandalyede fiziksel engelli 
ve görme engelli rolünü üstlenen 8 öğrenci kam-
püsü ve kampüs binalarının erişebilirliğini dene-
yimledi. Aynı zamanda etkinlikte, tasarım dersi 
kapsamında İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü öğ-
retim üyeleri ve öğrencilerinin “Erişilebilir Çevre 
Tasarımında Aydınlatma Bağlamı OMÜ Mimarlık 
Fakültesi ve Samsun’daki Kamu Binası” analiz-
leri sergilendi.

“Engelsiz bir kent yaşamına ışık tutmayı 
amaçlıyoruz”

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay 
etkinliğin açılış konuşmasında “Engelliler Haf-
tası kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak düzenlediğimiz bugünkü etkinliğimizle, 
anlamakta zorlandığımız bir dünya olan engel-
li dünyasına girip deneyimler ediniyoruz. Bizim 
yarattığımız engellerin onlara göre engelsiz 
mücadelesine ortak oluyoruz. Kampüsümüzü 
ve binalarını yeni bir gözle, engelli bir durum-
la deneyimleyerek, yaşananların ‘engelsiz’ bir 
kent yaşamına ışık tutmasını diliyoruz. Mimarlık 
Fakültesi olarak diğer tüm fakültelerden daha 
farklı sorumluluğumuz var, çünkü bizler planla-
yan ve tasarlayan bir fakülteyiz. Bizim verdiğimiz 

eğitimler, yaşam mekânlarını kurmak üzerine. 
Bu yüzden mesleğimiz çok önemli. Yaptığımız 
bu tür etkinliklerle birlikte çevremizde ve ülke-
mizde engelli bireylere daha çok önem verilme-
sini diliyoruz.” dedi.

Engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat 
çeken Prof. Dr. Derya Oktay “Engelsiz Bir Kent 
Yaşamına Doğru” adlı bildirgeyi okudu. Etkinlik 
öğrencilerin kampüs binasının engelliler için ne 
kadar erişilebilir olduğunu test etmesiyle sona 
erdi.
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Anaokulu Öğrencileri Ebru Sanatıyla 
Tanıştı

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO); Sema 
– Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi (MTAL) Anaokulu öğrencilerine yönelik ebru 
etkinliği düzenledi.

Etkinliğe; Samsun MYO Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. Taner Yıldız, Sema – Cengiz Büberci MTAL 
Müdürü Emine Çelebi ve Anaokulu öğretmenleri 
katıldı.

El Sanatları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ezgin 
Yetiş, etkinlikle geleneksel sanatları minik öğ-
rencilerle tanıştırarak onların, ufuk açıcı aktivi-

telerle zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı 
sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Bu tür faali-
yetlerin, çocukların hayal dünyalarına da olumlu 
yansıdığına dikkat çeken Yetiş, sosyal etkinlik-
lerin çeşitliliğinin, okul öncesi eğitimde önemli 
olduğunun altını çizdi.

Etkinlikte, tercih ettikleri renkler ve su yüzeyin-
de tasarladıkları desenlerle kendilerini göster-
menin mutluluğunu yaşayan minikler, böylelikle 
de yaratıcılıklarını pekiştirerek keyifli dakikalar 
yaşadı..

Sen Yeter ki Oku
Samsun Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, yardıma muhtaç mi-
niklere el uzatarak onların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldular.

Atakum Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 
öğrencileri İrem Nur Uzun, Buse Kara, Tuğba Çürtük, Ayşe Coşkun ve Yağmur Kara ihtiyaç sahibi 
öğrencilerin giydirilmesi ve çeşitli 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ara-
cılık etti. Atakum Belediyesi’ne ait 
“Hayır Çarşısı”nda minik öğrencile-
rin giydirilmesi esnasında Atakum 
Belediye Başkanı İshak Taşçı da 
bizzat etkinliğe katılarak çocukların 
sevincine ortak oldu. 

Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk 
dersi kapsamında ve Öğr. Gör. Şa-
diye Nur Güleç’in danışmanlığında 
yapılan projede öğrenciler, aynı za-
manda minik kardeşlerine kitap ka-
zandırmak adına özel “Kitap Kum-
barası” hazırladılar. 
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Uluslararası Öğrencilerden İlkokul 
Öğrencilerine Ziyaret
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRK-
ÇE); Bafra Kızılırmak İlkokulu tarafından Maarif 
Hareketi kapsamında düzenlenen “Gelin Tanış 
Olalım” adlı projeye destek verdi.

İngilizce öğretmenleri Bahar Çiçek Küçük, Yase-
min Tören ve Nihan Önder tarafından ilkokul öğ-
rencilerinde erken yaşta yabancı dil farkındalığı 
yaratmak ve kültürlerarası hoşgörüyü artırmak 
amacıyla hazırlanan proje, okul içinde olduğu 
kadar okul dışında da ilgi uyandırdı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora eği-
timlerini tamamlamak üzere OMÜ-TÜRKÇE’ye 
gönderilen dünyanın farklı ülkelerinden 21 
uluslararası öğrenci, Öğr. Gör. Murat Delibaş’la 
birlikte söz konusu projeye destek vermek için 
Bafra Kızılırmak İlkokulunu ziyaret etti.

Okulun girişinde öğrencilerle tek tek fotoğraf 
çektiren uluslararası öğrencilere, ilkokul öğren-
cilerinin kendi el emeklerinin ürünü olan hedi-
yeler takdim edildi.  İlkokul öğrencilerinin sınıf-
larına girerek onlarla İngilizce ve Türkçe sohbet 

eden uluslararası öğrenciler, minik öğrencileri 
İngilizce konuşmaları için cesaretlendirdi.

Ziyarette ayrıca, öğrenci velileri tarafından ha-
zırlanan yöresel yemekler, uluslararası öğrenci-
lere ikram edilirken, uluslararası öğrenciler bu 
misafirperver davranışla Türk kültürünü yakın-
dan tanıma imkânı buldu.
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Temiz Çevre Harekâtı  

Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO), Halkla İliş-
kiler ve Tanıtım programı öğrencileri, Güzel Sa-
natlar Kampüsü’nde düzenledikleri “Temiz Çev-
re Harekâtı” projesi kapsamında çevre temizliği 
yaptı. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı 2. sınıf öğ-
rencileri, çevre kirliliğine karşı farkındalık yarat-
mak ve çevre bilincini geliştirmek adına Güzel 
Sanatlar Kampüsünde çevre temizliği projesi 
başlattı. Öğr. Gör. Şadiye Nur Güleç’in danış-
manlığında ve Atakum Belediyesi’nin desteğiy-
le gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin yanı 
sıra Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Güray Ere-

ner, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Taner Yıldız ve 
Öğr. Gör. Rıza Altunay, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
programı öğretim elemanları ile diğer bölüm-
lerden çok sayıda öğretim elemanı eldivenlerini 
giyerek bizzat temizlik hareketine katkıda bu-
lundu.

Okul çevresinde gerçekleştirilen temizliğin yanı 
sıra, öğrenciler tarafından hazırlanan; çevre 
kirliliğinin neden olduğu hastalıklar, atıkların 
yol açtığı olumsuz durumlarla ilgili bilgilendiri-
ci broşürlerin dağıtılmasının ardından etkinlik 
sona erdi. 

Madde Bağımlılığı İrdelendi
Terme Meslek Yükseko-
kulu (MYO) Müdürlüğü 
tarafından öğrencilere ve 
personele yönelik “Madde 
Kullanım Riski ve Madde 
Bağımlılığından Korunma” 
konusunda seminer dü-
zenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Sam-
sun İl Müdürlüğü perso-
neli Uzman Psikolog Zeliha 
Şahin ve Sosyal Çalışmacı 
Engin Öztürk tarafından 
verilen seminere, Terme 
Kaymakamı Mehmet Parlak, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, personel ve öğrenciler katıldı.

Konunun uzmanları tarafından; madde bağımlılığının tanımı, kişiye etkileri, bağımlılığı önleyici fak-
törler ve tedavi çeşitleri gibi konularda bilgilendirilen katılımcılar, Psikolog Zeliha Şahin ve Sosyal 
Çalışmacı Engin Öztürk’e merak ettikleri soruları da yöneltti. OM
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Güzel Sanatlar Kampüsü Renklendi 

Samsun Meslek Yüksekokulu (SMYO) Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, “Ge-
leceğe Renk Katın” sloganıyla kampüs içindeki 
bankları ve çöp kovalarını farklı renklere boya-
yarak Güzel Sanatlar Kampüsün güzelleştiril-
mesine katkıda bulundu. 

Güzel Sanatlar Kampüsünün çevre düzenleme-
sine katkıda bulunmak, aynı zamanda renkle-
rin değerlerini ön plana çıkararak verimliliği ve 
üretkenliği artırmak amacıyla Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım Programı öğrencilerinden Serra Eda 
Gürsel, Muhammet Fırat Kığılcım, Adem Özde-
mir ve Furkan Çiçek’in gerçekleştirdiği projede, 
Samsun Meslek Yüksekokulu çevresindeki tüm 
banklar rengarenk boyanarak kampüse farklı bir 
hava kazandırıldı. 

Samsun Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. 
Güray Erener tarafından atılan ilk fırça darbesiy-
le başlatılan projeye akademisyenler de destek 
sağladı. 

Roman Gençler Cinsel Sağlık 
Danışmanlığından Yararlandı

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (OKTAM) bünyesinde kurulan ve çalış-
malar yürüten Pembe Yaka Öğrenci Topluluğu-
nun hazırladığı “Danışmanınız Yanı Başınızda 
- Cinsel Sağlık Danışmanlığı Sağlama (CİSDA-
SAP)” isimli proje, Türkiye Aile Planlaması (TAP) 
Vakfı bünyesindeki “1 Aralık Gençlik Fonu” kap-
samında kabul edildi.

Danışmanlığını OKTAM Müdürü Prof. Dr. İlknur 
Aydın Avcı’nın yaptığı, proje ekibinin ise Arş. 

Gör. Özge Öz Yıldırım, Arş. Gör. Di-
lek Çelik Eren ile Arş. Gör. Mehmet 
Korkmaz’dan oluştuğu proje kapsa-
mında; Samsun Canik ilçesi Yavuz 
Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Kültür Merkezi’nde danışmanlık odası 
oluşturuldu.

Danışmanlık odasında, OMÜ Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve 
Ebelik Bölümünden projeye katılmak 
isteyen gönüllü öğrenciler ile birlikte 
Roman gençlere erken evlenmenin 
kadın ve çocuk sağlığına etkileri, cin-

sel yolla bulaşan hastalıklar, güvenli cinsellik 
davranışları, cinsel sağlık hizmetlerine erişim 
hakkında sağlık danışmanlığı verildi. Danışman-
lık hizmeti, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hem-
şirelik ve Ebelik Bölümü öğrencilerince 3 hafta 
boyunca hafta içi 5 gün 10:00 - 17:00 saatleri 
arasında sunuldu. 19 Kasım’da başlayan proje, 
30 Aralık’ta sona erdi.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ek

im
-A

ra
lık

  2
01

8
Sa

yı 
74

82

SosyalEtkinlikler    



Köy Okullarının Öğrencileri Sinema İle 
Tanıştı

Bafra İşletme Fakültesi ile İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ortak düzenledikleri etkinlikte köy okul-
larındaki ilkokul öğrencilerini “Sinema” ile ta-
nıştırdı.

Etkinlik kapsamında Neyzen Tevfik, Müstecep 
ve Örencik  İlkokulundan  gelen yaklaşık  80 öğ-
renci,  Bafra Hacı Fevziye Arslan İşletme Fakül-
tesinde sinema etkinliği için misafir edildi.

İlk kez sinema salonunda film seyretme deneyi-
mi yaşayan minikler, heyecanları ve coşkularıy-
la keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler film sonunda 
kendilerine verilen özel hediyelerle okullarına 
uğurlandı. 

Etkinlik her hafta, farklı köy okullarından çocuk-
ların ağırlanmasıyla eğitim dönemi boyunca de-
vam edecek.

Gençlik Alanında Yerel ve Uluslararası 
Fırsatlar Etkinliğine Yoğun İlgi

OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Danışmanlık ve 
Gençlik Çalışmaları Ofisi (ÖDGO), “Gençlik için 
Yerel, Uluslararası ve Erasmus+ Alanında Fır-

satlar” konulu bir bilgilendirme etkin-
liği gerçekleştirdi. İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkinliğe; YDYO hazırlık 
öğrencilerinin yanı sıra Mühendislik, 
Eğitim, Veteriner Fakülteleri başta ol-
mak üzere farklı fakültelerden öğren-
ciler de katıldı.

Yerel veya Erasmus+ Gençlik faaliyet-
lerinde gençler ve gençlik alanında 
çalışanlar için var olan projelere dâhil 
olmak veya kendi projesini gerçekleş-
tirmek isteyen herkes için kaçırılma-
yacak fırsatların tanıtıldığı etkinlikte, 
engelliler için görevlendirilmiş OMÜ 

öğrencilerinden kurulu gönüllü bir ekip hizmet 
verdi. 
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Dünya Yaşlılar Günü Etkinliklerle 
Kutlandı

Başarının Cinsiyeti Olmaz

1 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Yaş-
lılar Günü vesilesiyle Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 
Piazza AVM’de “Yaşlılar Günü Etkinli-
ği” düzenlendi.

Etkinlik; Sağlık Hizmetleri MYO Müdü-
rü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, Öğr. Gör. 
Mükerrem Kabataş Yıldız, Öğr. Gör. 
Hayrettin Katipoğlu, Öğr. Gör. Sibel 
Yücetürk, Öğr. Gör. Mehmet Mustafa 
Tilekli ile Yaşlı Bakımı Programı öğ-
rencilerinin paydaşlığında gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında yaşlı bakımının önemi, aktif 
yaşlanma, yaşlılıkta beslenme, yaşlılıkta doğru 
gözlük kullanımı konularında yaşlılara bilgilen-

dirmeler yapılırken, konuyla ilgili broşürler dağı-
tıldı ve yaşlılarla sohbet edildi. Yine etkinlik çer-
çevesinde yaşlılara yönelik vücut analizi yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi; kadınların ekono-
mik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve 
becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik 
konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkın-
mada aktif rol almaları amacıyla başlatılan “Kız 
Kardeşim” adlı sosyal sorumluluk projesine eği-
tim desteği veriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habi-
tat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında geliştirilen 
proje doğrultusunda 2018’de 30 ilde gerçekleş-
tirilen eğitimler yoluyla 9 bin kadına ulaşıldı.

Samsun proje şehirlerinden biri olarak öne çı-
karken, OMÜ’de de bu hedef doğrultusunda “Fi-
nans Bilinci” eğitimi verildi. OMÜ Sosyal Hizmet 

Topluluğunca organize edilen ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Konferans Salonu’ndaki eğitim, Habi-
tat Derneği Kız Kardeşim Projesi Operasyon Ko-
ordinatörü Uğurcan Top tarafından verildi. Eği-
time; akademisyenler ve öğrenciler iştirak etti.

“Hedefimiz ülkemizdeki eğitim ve 
gelişmişlik seviyesini yukarı taşımak”

Uğurcan Top, eğitiminde; finansal okuryazarlı-
ğı “Kişinin para kullanımı ve yönetimi hakkında 
bilgiyle değerlendirme yapması ve etkili karar 
verme yetisi” olarak tanımladı ve finansal he-
defler, bütçe, borçlar, birikim vb. alt başlıklarla 
da parayı hayatımızda nasıl konumlandırmamız 
gerektiğine dair katılımcılarla interaktif bir ileti-
şim gerçekleştirdi.

Etkinlikler    Sosyal
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Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor 
Kulübünden Ziyaret

Gençlerden Kan Bağışına Destek

Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Ami-
sos 55 Engelliler Gençlik 
ve Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Yaşar ve yönetim kuru-
lu üyelerini, makamında 
konuk ederek bir süre 
sohbet etti.

Ziyarette Başkan Yaşar, 
kulübün girişimleriyle 
hayat bulan sosyal ve 
kültürel faaliyetler hak-
kında Rektör Yardım-
cısı Kuran’ı aydınlatırken aynı zamanda engelli 
vatandaşların sorunları ile bundan sonra plan-
lanan projelere dair düşüncelerini dile getirdi. 
Görüşmede, Üniversiteyle yapılan ve yapılacak 
çalışmalar da ziyaretin gündemini oluşturdu.

Başkan Yaşar, daha önce OMÜ’lü öğrencilerle 
toplum yararına gerçekleştirdikleri faaliyetlerde 
öğrencilerin ilgi ve desteğinden ötürü çok mutlu 
olduklarını belirterek yine benzer projelerde yer 
almak istediklerini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Mehmet Kuran da kulübün göstermiş 
olduğu çabanın, engelli bireylerin hayata tutun-
maları açısından çok önemli ve değerli olduğunu 
belirtirken OMÜ’nün de zaten engelsiz üniversi-
te olmak adına çalışmalar yürüttüğünü ve bu ko-
nuda hassas davrandıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Kuran, ziyaretten ötürü konuklarına te-
şekkürlerini sundu.

Türk Kızılayı’nın sene boyunca sürdürdüğü 
kan bağışı kampanyasına, OMÜ’nün desteği 
artarak devam ediyor.  

Yıllardır kan bağışına gönüllü destek veren 
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekoku-
lu (MYO), bu yıl da öğrencisi ve akademisyen-
leriyle desteğini sürdürdü. Çarşamba Ticaret 
Borsası MYO ve Türk Kızılayı Samsun Şube 
Başkanlığı iş birliği ile ‘Kan Bağışı’ etkinliği 
gerçekleştirilirken Yüksekokul öğrencileri, 
personeli ve akademisyenleri iki gün boyunca 
kan verdi. 

Okulda kurulan kan bağışlama alanını ziyaret 
eden Çarşamba Ticaret Borsası MYO Müdürü 
Prof. Dr. İsmail Aydemir şunları söyledi: “Kan 
bağışı kampanyalarının; genç arkadaşlarımız 
arasındaki farkındalığın arttırılmasında ve dü-
zenli kan bağışçısı sayısının yükselmesinde 
büyük katkısı oluyor. Çarşamba Ticaret Borsa-
sı MYO olarak da düzenli aralıklarla kan bağışı 
kampanyalarına destek veriyoruz. Kampanya-
ya katılan tüm öğrenci ve akademisyenler ile 
idari personelimize teşekkür ediyorum.” OM
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Azerbaycan’ın 100 Yılını Ankara 
Büyükelçisi Anlattı
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı 
ve Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü Zaferi’nin 
100. Yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkin-
likler kapsamında, Azerbaycan Ankara Bü-
yükelçisi Hazar İbrahim,  “Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti’nin 100. Yılı; Azerbaycan - Türkiye 
İlişkileri ve Bölgesel Güvenlik” konulu bir kon-
ferans verdi.

 Rektör Bilgiç “Türkiye ve Azerbaycan 
kardeşliği dünya barışına destek verecektir”

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenle-
nen konferansın selamlama konuşmasını yapan 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Azerbaycan ve Tür-
kiye arasındaki kardeşlik ilişkisini, sevgiyi en iyi 
açıklayan sözün, Rahmetli Azerbaycan Cumhur-
başkanı Haydar Aliyev’in ‘İki devlet, bir millet’ 
sözü olduğunu paylaşarak şöyle devam etti: “Bu 
sözün gereği olan beraberliği güçlendirmek de 
bizlere düşüyor. Bu güçlü beraberliğin dünya in-
sanlığına da anlamlı katkıları olacaktır. Bu güç, 
etrafına da ışık saçacak, insanlık örneği olacak-
tır. Dünyanın kavgaya, savaşa değil; barışa, in-
sanlığa ihtiyacı var. Buna katkı sağlayacak bu tür 
beraberlikleri güçlendirmek adına çok çalışmalı, 
çok güçlenmeliyiz.”

Salonda; Türkiye’den, Azerbaycan’dan ve dün-
yanın değişik ülkelerinden çok sayıda öğrenci 
bulunduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç “Bu öğ-
rencilerimiz, Üniversitemizde birlik ve beraberlik 
içerisinde eğitim görerek hem kendi alanlarında 
iyi yetişmiş hem de bir arada yaşama kültürünü 
geliştirmiş insanlar olarak dünya kardeşliğine 
ve geleceğine önemli katkılar sağlayacaklardır. 

Zalimlerin hâkim olduğu ve nice masumların 
zulme uğradığı dünyada, bu zulmü durduracak, 
yerine insanlığı etkin kılacak bir güce çok ihtiyaç 
var. İşte Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin de 
buna destek verecek bir kardeşlik olduğunu ifa-
de etmek istiyorum.”  değerlendirmesinde bu-
lundu.

“İki devlet bir millet sadece bir söz değil bir 
gerçekliktir”

Kurtuluş Savaşının başladığı Samsun’a gel-
mekten onur duyduğunu belirten Azerbaycan 
Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim “Türkiye’ye 
ilk atandığımda ilk gittiğim şehir Çanakkale ol-
muştu. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarının geç-
tiği yerleri görmek aynı zamanda bizim manevi 
borcumuzdur. Biz Azeriler de bu savaşlarda hem 
canlarımızı feda ettik hem de malımızı paylaştık. 
Kurtuluş Savaşının zor koşullarında Azerbaycan 
Türkiye’ye altın yardımında bulunmuştur. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün borcun miktarını öğ-
renmek için Azerbaycan yetkililerine yazdığı bir 
mektup var. Cevap ise kardeşin kardeşe borcu 
olmaz şeklinde olmuştur. İki devlet, bir millet 
sadece bir söz değil bir gerçekliktir.” dedi.

“Türkiye’den dünyada örneği olmayan 
destek gördük”

Türkiye’nin de Azerbaycan’ın bağımsız bir dev-
let olması için askeri, diplomatik ve ekonomik 
bakımdan çok büyük destekler verdiğinin altını 
çizen Büyükelçi Hazar İbrahim “1991’de Azer-
baycan tam bağımsız bir devlet olduğunda ilk 
yanında olan ülke Türkiye oldu. Dünyadaki bü-OM
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tün büyükelçiliklerini Azerbaycan büyükelçile-
riyle paylaştılar. Dünyada bunun örneği yoktur. 
Silahlı kuvvetler konusunda da Türkiye’den çok 
destek gördük. Azerbaycan, silahlı kuvvetlerinin 
şu anki durumunu Türkiye’ye borçludur.” şeklin-
de konuştu.

Türkiye – Azerbaycan ilişkisinin günümüzdeki 
durumu ve geleceği hakkında da katılımcıları 
bilgilendiren Hazar İbrahim, “Türkiye ve Azer-
baycan birbirine güç katıyor. Azerbaycan, eko-

nomik toparlanmasının akabinde Türkiye için de 
iyi bir yatırımcı ülke haline geldi.” dedi. 

Konferansın sonunda katılımcılardan gelen so-
ruları cevaplayan Azerbaycan Ankara Büyükel-
çisi Hazar İbrahim’e Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Üni-Samsunspor atkısı takarak fidan sertifikası 
takdim etti.

Büyükelçi Hazar İbrahim’in Rektör Sait Bilgiç’e 
plaket takdimiyle etkinlik sona erdi.

Çocuk İhmali ve İstismarına Karşı 
Bilinçlendirme Hareketi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk 
Gelişimi Programı ikinci sınıf öğrencileri, okul 
öncesi ve ilköğretim öğrencilerine çocuk ihmali 
ve istismarı konularında farkındalık yaratmak ve 
kendilerini korumaya yönelik uygun davranışlar 
kazandırmak amacıyla birtakım materyaller ge-
liştirdi.

“Çocuk Hakları” dersi kapsamında hazırlanan 
materyallerin Vezirköprü ilçesi ve köylerinde 
okuyan öğrencilerle buluşturulması içinse Ve-
zirköprü İlçe Millî Eğitim Mü-
dürlüğü ile ortak bir proje ha-
zırlandı. Proje kapsamında, 
ilçe merkezinde üç günlük bir 
sergi ve 6 köy okuluna birer 
günlük ziyaret planlandı.

Projenin ilk aşamasında, 
materyallerin okul öncesi ve 
ilköğretimin birinci kademe 
öğrencileri için uygunluğu-
nun belirlenmesi amacıy-
la toplantı gerçekleştirildi. 
Projenin ikinci aşamasında 
ise geliştirilen materyallerin 
öğrencilerle buluşturulma-

sına yönelik planlanan etkinlik takviminin uy-
gulanmasına geçildi. Bu bağlamda Vezirköprü 
Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 3 gün süren  “Biz 
Çocuklar Konuşacak, Siz Büyükler Dinleyeceksi-
niz” temalı serginin açılışı yapıldı. İlçe Millî Eği-
tim Müdürü Ahmet Demircan, şube müdürleri, 
okul müdürleri, Vezirköprü MYO’nun akademik 
ve idari personeli ile öğrencilerin katılımıyla ya-
pılan açılış töreninin ardından geliştirilen mater-
yaller ve etkinlikler çocuklarla buluşturuldu.
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100. Yıl için Koç Spor Fest Hazırlıkları 
Değerlendirildi

100. yıla hazırlanan Koç Spor Fest için Valilikte 
değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a 
ilk adımı attığı yıl olan 19 Mayıs 1919’un 100. yılı 
etkinlikleri kapsamında 10-17 Mayıs 2019 ta-
rihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ger-
çekleştirilecek olan üniversiteli gençleri spor, 
müzik ve eğlenceyle buluşturan gençlik festivali 
16. Koç Spor Fest Üniversite Oyunları (Koç Spor 
Fest) öncesinde Samsun Valiliğinde değerlen-
dirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplan-
tıya Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yal-
çın Taşmektepligil, Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer ile 

beraberindeki heyet, Samsun Büyük-
şehir Belediyesi, Samsun Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri 
ve Koç Holding Kurumsal Marka Direk-
törü Okyar Tuncel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan Vali Osman Kaymak: “Koç Spor 
Fest Üniversite Oyunları’nın 2019’da 
Samsun’da düzenlenecek olması biz-
leri çok mutlu etti. Hep birlikte destek, 
iş birliği, koordinasyon içerisinde çalı-
şırsak inanıyorum ki bu organizasyonu 
sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçek-

leştirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Yapılacak etkinliğin Samsun’a ve Üniversiteye 
yakışacak bir organizasyonla gerçekleşmesinin 
önemi üzerinde duran Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 
ise “16. Koç Spor Fest Üniversite Oyunları’nın 
oluşturulan takvim içerisinde plan ve program-
ların belirlenmesi ve 100.yılda diğer kurum ve 
kuruluşların etkinlikleri dikkate alınarak koor-
dineli bir organizasyon olmasının gerekliliğini 
vurguladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başka-
nı Prof. Dr. Kemal Tamer de “Bu tür organizas-
yonları federasyon olarak yıllardır düzenliyoruz 
ama bu etkinliğin bizler için ayrı bir anlamı var. 
1919’un 100. yılında Samsun’da bulunmak, bu 
tarihin bir parçası ve paydaşı olabilmek bizlere 
heyecan verdi.” şeklinde konuştu.
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İletişimciler Yaşlı Çınarlarla 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4. 
sınıf öğrencileri, huzurevini ziyaret etti.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanı-
tım 4. sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Burcu 
Altıparmak’ın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk ve 
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamın-
da Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’ni 
ziyaret ettiler. Ziyarette öğrenciler, yaşlılarla 
sohbet ederek birlikte şiir okudu, şarkılar söy-
ledi. 

Ülkemizde yanlış bir huzurevi algısı var

Proje kapsamında gerçekleşen ziyarette öğren-
cileri huzurevi psikoloğu Emrah Talay karşıladı. 
Huzurevi ve ülkemizdeki huzurevleri algısı hak-
kında konuşan Emrah Talay “Türkiye’de huzu-
revi denilince akla şiddet gören yaşlılar geliyor. 
Ülkemizde huzurevlerine karşı bir ön yargı var. 
Hâlbuki yaşlılar kendi istekleriyle huzurevlerini 
tercih ediyorlar ve burada daha mutlu oluyor-
lar.” dedi.

Bu algıyı iletişim öğrencilerinin yıkabileceğini 
belirten Talay devamında “Şu an ülkemizde var 
olan bu algı, özellikle medyanın yanlış bilgi ver-
mesinden kaynaklanıyor. Bu yanlış algıyı yine siz 
iletişimciler yıkacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Talay, daha 
sonra öğrencileri yaşlılarla buluşturdu. Misafir-
lerini sıcakkanlılıkla karşılayan huzurevi sakin-
leri ile öğrenciler uzun süre sohbet etti.  

Yiyecek ve içecek ikramından sonra HİT 4. sı-
nıf öğrencisi Tarkan Kaleli, anonim bir eser olan 
“Her Şey Sende Gizli” ve Ahmet Haşim’in “Mer-
diven” şiirini okudu. Şiirlerin ardından huzurevi 
sakinlerinden Mürsel Bey, öğrencilere türkü zi-
yafeti verdi. Türkünün ardından yaşlılarla veda-
laşan öğrenciler, günün anısı olarak hatıra fo-
toğrafı çektirdi.
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“Emeğimiz Eğitim İçin” Projesi Köy 
Okullarının Çehresini Değiştirecek
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu 
Başkanlığı tarafından hazırlanan “Emeğimiz Eği-
tim İçin” projesi protokolü; Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi ev sahipliğinde ve diğer paydaş kurum 
ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla Üniversitenin 
Senato Salonu’nda imzalandı.

“Emeğimiz Eğitim İçin” projesi protokol imza 
töreninde; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ah-
met Yavuz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Sefer Arlı, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Men-
deres Kabadayı, Kavak Belediye Başkanı İbra-
him Sarıcaoğlu’nun yanı sıra Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı, Samsun İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü, Samsun Çalışma ve İş Kurumu Mü-
dürlüğü, BETEK Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. tem-
silcileri yer aldı.

“Emeğimiz Eğitim İçin” projesi protokolüne; 
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu 
Başkanlığı, OMÜ, Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, Kavak Belediye Başkanlığı, Asarcık 
Belediye Başkanlığı, Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığı, Samsun İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü, Samsun Çalışma ve İş Kurumu Müdürlü-
ğü, BETEK Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. yetkilileri 

imza attı.

“Kamu yararına hizmet verilmesi Üniversite 
olarak bizleri mutlu ediyor”

Protokol hakkında değerlendirmede bulunan 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç: “Daha önce de böy-
le anlamlı bir protokol imzalamıştık. Denetimli 
serbestlikten yararlanan hükümlüler Üniversi-
temizde kamuya yararlı hizmetlerde bulundular. 
Şu anda bile imzalanan protokol kapmasında 
Üniversitemizde denetimli serbestlikten yarar-
lanan 20 hükümlü çalışmakta. Bu haklardan 
faydalanarak kamu yararına hizmet verilmesi 
Üniversite olarak bizleri mutlu ediyor.” ifadele-
rini kullandı.

“Hem mesleki eğitim hem de sosyal 
sorumluluk projesi”

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Cumhuriyet 
Başsavcısı Yavuz “Bu proje; hem bir mesleki eği-
tim projesi hem de bir sosyal sorumluluk proje-
si. 15 denetimli serbestlik yükümlüsü, 568 saat 
(113 iş günü) boyacılık eğitimi alacaklar. Teorik 
eğitimler Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlü-
ğü bünyesinde, uygulamalı eğitim köy okulların-
da gerçekleştirilecek.“ dedi.
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Başsavcı Ahmet Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Proje doğrultusunda denetimli serbestlikten 
yararlanan hükümlülerimiz; emeklerini millî eği-
tim camiamıza katarak köy okullarının boyan-
masında, okulların çevre düzenlemesi ve kütüp-
hane oluşturulmasında hizmet verecekler. Çok 
ortaklı projemizin amacı; çalışma yükümlüsü 
olan hükümlülerimize, edinecekleri meslekleri 
içeren eğitimler vermek suretiyle rehabilitas-
yonlarını ve meslek edinmelerini sağlamak ve 
dolayısıyla onları çalıştırarak cezalarının infa-
zını kurum olarak yerine getirmektir. Ayrıca bu 
eğitimler ile birlikte hükümlülerin iş hayatlarının 
devamlılığını sağlayabilmeleri amaçlanmakta. 
Başta Prof. Dr. Sait Bilgiç Hocamız ve OMÜ’ye, 
Samsun Büyükşehir Belediyesine ve diğer proje 
ortaklarımız olan kurum ve kişilere ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum.”

“Her işin başında eğitimin olduğuna 
inanıyorum”

Ardından söz alan Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Sefer Arlı da eğitimin rolüne işa-
ret ederek “Öncelikle bu sosyal projeye destek 
veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyo-
rum. Her işin başında eğitimin olduğuna inanan 
birisi olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 
tarafından böyle bir teklif bize geldiğinde ‘Özel-
likle kırsal bölgelerde bulunan okullarda hizmet 
edeceksek bu proje kapsamında üzerimize dü-
şeni yapmaya hazırız’ diyerek projeyi seve seve 
kabul ettik.” sözlerine yer verdi.

Protokol töreninin akabinde; Cumhuriyet Baş-
savcısı Ahmet Yavuz, projede rol alacak paydaş 
temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti.

Rektör Bilgiç Yılport Samsunspor 
Tesislerinde
Rektör Bilgiç ve Genel Sek-
reter Kabadayı; Samsuns-
por Kulübü Başkanı İsmail 
Uyanık, Başkan Yardımcısı 
Emin Kar, Mali İşler Sorum-
lusu Osman Arslan, Altyapı 
Sorumlusu Ali Kemal Gedik-
li, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Haluk Tan, Kadir Gürkan ve 
Basın Sözcüsü Suat Çakır ile 
bir araya geldi.

Oldukça samimi bir havada 
geçen buluşmada, Rektör 
Bilgiç ve Kulüp Başkanı İs-
mail Uyanık, Samsunspor’un 
OMÜ ve Samsun şehri için 
öneminin altını çizerek takımın durumunu değerlendirip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Bilgiç Samsunspor’un, köklü ve başarılı geçmişiyle Türkiye’nin gözde ve önemli bir kulüplerin-
den biri olduğuna işaret ederek Başkan İsmail Uyanık nezdinde tüm Samsunspor ailesine başarılar 
diledi. Her zaman Samsunspor’un yanında olduklarını belirtti. OM
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Çocuklar Denizle Tanıştı

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümü öğrenci-
leri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsa-
mında hazırladıkları “Minikler Denizle Tanışıyor” 
projesiyle, Vezirköprü Susuz İlkokulu öğrencile-
rinin denizle tanışmalarına aracı oldu. 

Vezirköprü Susuz İlkokulu, Atakum Belediyesi, 
Vezirköprü Belediyesi ve OMÜ Eğitim Fakülte-
si Türkçe Eğitimi bölümü öğrencilerinin iş bir-
liğiyle hayata geçen proje kapsamında küçük 
öğrenciler, ilk olarak Canik’te bulunan Oyuncak 
Müzesi’ni, ardından Bandırma Vapuru Müzesi’ni 
ziyaret etti. 

Ziyaretin başında Türkçe Eğitimi bölümü öğren-
cileri çocukları karşılayarak onlara hazırladıkları 
hediyeleri sundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün kul-
landığı kişisel eşyaları ilgiyle inceleyen öğrenci-
ler, Bandırma Vapuru Müzesi üzerinden denizi ilk 

defa görmenin heyecanını yaşadı. Daha sonra 
Kurtuluş Yoluna da giden öğrenciler Mustafa Ke-
mal Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerini 
izleme fırsatı yakaladı.

Batıparkı ve Amazon Köyü ziyaretlerinin ardın-
dan gezilerini tamamlayan öğrenciler, Türkçe 
Eğitimi Bölümü öğrencileri ve Susuz İlkokulu 
öğrencileri vedalaşırken oldukça duygusal anlar 
yaşandı.

Ders danışmanı Türkçe Eğitimi Bölümü’nden Dr. 
Öğr.Üyesi Mediha Mangır, öğretmen adayı öğ-
rencilerin böyle bir projede yer almalarının bir-
çok açıdan değerli olduğunu ifade etti. Mangır, 
öğrencilerin böyle bir etkinliğin planlanmasında 
dikkat edilmesi gereken noktaları da öğrendik-
lerini ve bunun önemli bir kazanım olduğunu 
vurguladı. 
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Görme Engellilerle Beraber Heykel 
Yaptılar
Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Li-
sesi öğrencilerinin oluşturduğu “Hayata Be-
nimle Bak” adlı farkındalık projesi kapsamında, 
OMÜ’de eğitim gören 6 görme engelli öğrenci ile 
lisenin öğrencileri, OMÜ Güzel Sanatlar Fakülte-
sinde düzenlenen “Heykel Yapma” etkinliğinde 
bir araya geldi.

2 yıldır devam eden projenin farklı etkinliklerin-
den biri olan heykel yapımında; Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, Eğitim-
de Görme Engelliler Derneği (EGED) Samsun İl 
Temsilcisi ve OMÜ Engelli Birimi çalışanı Ahmet 
Tayfur Arslan, OMÜ Heykel Bölümü Öğr. Gör. 
Ramazan Tilki ve Samsun İbrahim Tanrıverdi 
Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce öğretmeni Hicran 
Kartal, öğrencilerle beraber her aşamada birlik-
te oldular.

Etkinlikte, lise öğrencileri ve OMÜ’nün görme 
engelli öğrencileri, Heykel Atölyesi’nde beraber 
3 boyutlu çalışmalar yaptı ve heykel yapımı-
nın aşamalarını birlikte öğrendi. Aynı zamanda 
heykel sergisini gezen öğrenciler, görme engelli 
öğrencilerin bir heykele dokunarak, onu görme 
duyusu dışında dokunma duyusuyla da eksiksiz 
keşfetmesine tanık oldu.

“Hayata Benimle Bak”

Yoğun paylaşımların yaşandığı etkinlik; İbrahim 
Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin; 

“Toplumdaki engellilik ile ilgili yanlış algıların 
yerine, doğru neler konulabilir?” sorusundan 
yola çıkarak, sadece engelliler için farklı etkin-
likler yapmak yerine hep beraber yapılacak ça-
lışma ve paylaşımlar üzerine kurgulanan “Haya-
ta Benimle Bak” projesine, güzel ve anlamlı bir 
örnek teşkil etti.
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Şehir ve Üniversiteye Uyum Gezisi

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 
(MYO),  yeni öğrencilerine uyum eğitimi kapsa-
mında Samsun ve kampüs gezisi düzenledi. Öğ-
renciler OMÜ Merkez Yerleşkesi ziyaretinde Prof. 
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın verdiği “Atatürk’ü 
Anlamak” konferansına katıldı.

Öğr. Gör. Mürsel Kan ile Öğr. Gör. Dr. Azize Zeh-
ra Çelenli Başaran’ın girişimleri ve refakatinde 
gerçekleşen gezide ilk olarak Bandırma Vapuru, 
rehber eşliğinde ziyaret edildi. Ardından Ulu Ön-
der Atatürk’ün Kurtuluşyolunda ilk adımı attığı 
Kurtuluş İskelesi’ni ziyaret ederek o kutlu günü 
hatırladılar. Gezi programında, Doğu ve Batı 
Park, Amisos Tepesi ve Amazon Köyü gezilerinin 
ardından OMÜ Merkez Yerleşkesi ziyaret nokta-
ları arasında yer aldı. OMÜ Yaşam Merkezi’nde 
dinlenen öğrenciler, yeni OMÜ Merkez Kütüpha-
nesini de görme fırsatı buldu.

“Atatürk’ü Anlamak” için konferansa 
katıldılar

Öğrenciler, günün sonunda OMÜ Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Prof. 
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın verdiği “Atatürk’ü 
Anlamak” konferansını takip etti. 10 Kasım et-
kinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansı 
ilgiyle izleyip dinleyen genç üniversite öğrenci-
leri, daha sonra Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. 
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Rektör Yardımcı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Men-
deres Kabadayı başta olmak üzere akademisyen 
ve konferans katılımcılarıyla fotoğraf çektirdi.

“Eğitim sadece okul ve dersten oluşmuyor”

OMÜ’nün en büyük meslek yüksekokullarından 
biri olarak farklı farklı illerden gelen öğrencile-

rin uyum sürecini çabuk atlatmaları konusun-
da çaba gösterdiklerini belirten Müdür Prof. Dr. 
İsmail Aydemir “Eğitim sadece okul ve dersten 
oluşmuyor. Aynı zamanda yaşadığınız şehri, 
çevrenizi tanıyarak, sosyal ve kültürel ortamı 
keşfetmelisiniz. Oryantasyon eğitimleri aşama-
sında öğrencilerimize tüm bu bilgileri anlatıyo-
ruz ve mekânları tanıtmaya gayret gösteriyoruz. 
Öğrencilerimizin bu gezilere ilgileri ve yüzlerin-
den okunan mutlulukları doğru yolda olduğumu-
zu gösteriyor.” dedi.
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Hayvan Sevgisi Diğer Sevgilere de Kapı 
Açacak
Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Anabi-
lim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Aytekin ve 
beraberindeki bir grup öğrenci; Samsun Büyük-
şehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret ede-
rek hayvanlarla keyifli bir gün geçirdi.

“Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsa-
mında gerçekleştirilen ziyarette, Doç. Dr. Halil 
Aytekin ve hayvansever öğrenciler barınaktaki 
hayvanlarla yakından ilgilenirken yanlarında ge-
tirdikleri mamalarla hayvanları beslediler.

Gerçekleştirdikleri etkinliğe dair Doç. Dr. Halil 
Aytekin “Bu ziyaret sırasında, hayvanlar konu-
sunda bir duyarlılık yaratmayı ve gençlere hay-
van sevgisini aşılamayı amaçladık.” diye konuş-
tu. 
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Candaş Kılıç’ın Dilinden Şiddetsiz 
İletişim 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü tarafından düzenlenen ‘Şiddetsiz İletişim’ 
konulu konferans, Psikiyatrist Dr. Candaş Kılıç’ın 
katılımıyla gerçekleşti.

Konferansında şiddetsiz iletişim yaklaşımının, 
1960’lardan itibaren var olan ve Dr. Marshall Ro-
senberg isimli psikolog tarafından geliştirilen bir 
yöntem olduğu bilgisini veren Psikiyatrist / Psi-
koterapist Dr. Candaş Kılıç şiddet alışkanlığının 
zihnimize işlediğine dikkat çekti. 

“Yorum yaparken bindiğimiz dalı kesiyoruz”

“Karşımızdakiyle bir uyum yakalayabilmek için 
birbirimizle etkileşim içerisinde olmalıyız” di-
yen Psikoterapist Kılıç konuşmasının devamın-

da “Niyetimiz uzlaşmazlığı çözmek olmalıyken 
bunu; yargılar, eleştiriler ve yorumlar nedeniyle 
tam tersine çeviriyoruz. Aslında yorum yapar-
ken bindiğimiz dalı kesiyoruz. İstediğimiz şeyi 
elde etme ihtimalini azaltıyor, şiddet ihtimalini 
de arttırıyoruz. Biz istediğimiz bir şeye ulaşma-
ya çalışırken bu anlaşmazlıklar hakikaten trajedi 
doğuruyor.” şeklinde konuştu.

“Şiddetsiz iletişim, öfkenin özünü içtenlikle 
ifade etmeyi ve diyalog başlatmayı öneriyor”

İletişimde şefkat göstermenin önemini vurgula-
yan Kılıç buna dair yaşanan hikâyeyi “1. Dünya 
Savaşı sonrasında anne ve babası olmayan be-
bekleri alıyorlar. Kurdukları yurtta her türlü ihti-
yaçlarını gideriyorlar. Fakat sonrasında bebekler 
teker teker ölmeye başlıyor. İlk başta bunun ne-
denini anlamasalar da sonrasında bu durumun 
sebebini fark ediyorlar. Çünkü bebeklere doku-
nulmuyor, şefkat gösterilmiyor. Dolayısıyla be-
bekler depresyona giriyor, bir süre sonra yeme-
den içmeden kesiliyor ve sonucunda ölüyorlar. 
Bu bize gösteriyor ki temas, ilgi, şefkat vb. ihti-
yaçlar da besin, su ihtiyacı gibi hayati derecede 
önemli, Eğer bu fiziki ve duygusal gereksinimleri 
belirli bir süre karşılayamazsak hastalanır ve 
ölebiliriz. Dolayısıyla şiddetsiz iletişim, öfkenin 
özünü tümüyle içtenlikle ifade etmeyi ve bu ko-
nuda diyalog başlatmayı öneriyor.” sözleriyle 
paylaştı.
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Vali Kaymak, Bafra İşletme Fakültesi 
Binasını İnceledi

Samsun Valisi Osman Kaymak,OMÜ 
Hacı Fevziye Arslan Bafra İşletme 
Fakültesi binasında incelemelerde 
bulundu.

Vali Kaymak’ın ziyaretine; Bafra 
Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zihni 
Şahin, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan, Bafra İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan 
Kızılkaya, Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı, UZEM Müdürü 
Prof. Dr. İzzet Akça ve Arslan ailesi 
eşlik etti.

Kaymak ve Şahin, Arslan 
ailesine teşekkür etti

Binası Bafralı Arslan ailesi tarafından yaptırılan 
ve Hacı Fevziye Arslan adı verilen Bafra İşlet-
me Fakültesinin binasında  incelemeler yapan 
ve yetkililerden bilgi alan Kaymak, Üniversitenin 
şehirle bütünleşmesi, şehre bir şeyler katması-
nın hep konuşulan konular olduğunu belirtti.

Vali Kaymak, Türkiye’de üniversite yerleşkele-
rinin genel olarak kentten kopuk olduğunu ama 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in bunu aşma-
ya yönelik bir anlayış sergilediğini gözlemlediğini 

ifade ederek, yeni kurulan Samsun Üniversitesi 
ile birlikte Samsun’un bir eğitim kenti olması-
nın hedeflendiğine işaret etti. Kaymak “Samsun 
sanayi, tarım, turizm, sağlık, spor kenti diyoruz 
ama kentimizin en büyük özelliği eğitim kenti ol-
masıdır. Eğitim ve hizmetler konusunda Samsun 
gerçekten çok büyük potansiyel taşıyor. Çünkü 
bölge insanı, lokasyon merkezi olması dolayıyla 
bizi tercih ediyor. Bu yönüyle buraya gelen ço-
cuklara beklentileri karşılayabilen eğitim vere-
mezsen, çocuklarımız alternatif okullara kayar. 
Arslan ailesine bu anlamda teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ek

im
-A

ra
lık

  2
01

8
Sa

yı 
74

97



OMÜ’nün Yeni Uluslararası Renkleri
2018 – 2019 güz yarıyılı Erasmus ve Mevlana 
Programı ile OMÜ ailesine katılan 18 uluslarara-
sı öğrenci, oryantasyon programıyla Üniversite 
ve kenti tanıdı. 

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus ve 
Mevlana Ofisleri; Samsun ESN’nin (Erasmus 
Student Network) iş birliğiyle “Erasmus ve Mev-
lana  Değişim Programı Öğrencileri Oryantasyon 
Programı” düzenledi.

Program OMTEL Otel’de yapılan sunumla baş-
ladı. Erasmus ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarıyla OMÜ’ye gelen 18 uluslararası 
öğrenciye Üniversiteyi ve Samsun’u tanıtmak, 
öğrencilerin Üniversite ve şehre uyum sağla-
malarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen 
oryantasyon programının sunum kısmını Eras-
mus Gelen Öğrenci ve Personel Sorumlusu 
Betül Yıldırım ile Mevlana Ofis Sorumlusu Esra 
Derle gerçekleştirdi. Yıldırım; Çek Cumhuriyeti, 
Güney Kore, Kırgızistan, Polonya, Makedonya, 
Malezya, Rusya ve Ukrayna’dan gelen öğrenci-
lere, Samsun’u ve OMÜ’yü tüm yönleriyle tanıt-
tığı bir sunum yaptı. Öğrencilere kampüs ve tüm 
fakülteler hakkında bilgi veren Yıldırım, onların 
kendine yönelttiği soruları da tek tek yanıtladı.

Sunumun ardından OMÜ’lü yeni uluslararası öğ-
renciler; Samsun Kent Müzesi, 1919 Panorama 
Müzesi, Amisos Tepesi ve Amisos Köyü’nü gez-
diler. İkili İşbirlikleri Ofis Sorumlusu Birol Kurt 
Amazon tarihi hakkında önemli bilgiler verirken 
öğrenciler de Samsun’un kültürel mirasını yerin-
de inceleme fırsatı yakaladı.
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Erasmus Öğrencilerinin Gözünden 
Samsun Kareleri

Çevre Gönüllüleri İşbaşında

Erasmus hakkında farkındalık yaratmak ve bunu 
teşvik etmek amacı ile Erasmus paydaşlarını bir 
araya getiren Erasmusdays, 12-13 Ekim tarihle-
rinde 20 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçek-
leşti.

OMÜ’de eğitim gören Erasmus öğrencileri de 
Erasmusdays çerçevesinde “My Erasmus Jour-
ney | Samsun Through Erasmus Students’ Eyes” 

konulu fotoğraf sergisi düzenledi. OMÜ Ulusla-
rarası İlişkiler Birimi bahçesinde açılan sergiye, 
Erasmus öğrencileri ve fotoğrafseverler katıldı.

Erasmus öğrencilerinin çektiği fotoğraflarda; 
Samsun’da kaldıkları dönemde yaptıkları gezi-
lerden özel kareler ve Samsun’un, kendi gözle-
rinden yansıyan özel yerleri ve anları yer aldı.

Samsun Bilim Gönüllüleri (SBG), Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 
(YDYO) örnek bir sosyal sorumluluk projesine 
daha imza attı.

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlık 
ve Gençlik Çalışmaları Ofisi (ÖDGO) Koordinatö-

rü Nazan Şimşek yönetiminde 
faaliyet gösteren SBG’li öğ-
renciler, Yüksekokul Müdürü 
Prof. Dr. Nalan Kızıltan, müdür 
yardımcıları, İtalyanca öğre-
tim elemanı Lorena Guarascio, 
akademik ve idari personel ile 
birlikte YDYO binasının birçok 
noktasında çevre temizliği 
yaptılar.

YDYO’lu öğrencilerin eğitim 
gördüğü sınıflara ve bina çev-
resine uyarı levhalarının asıl-
ması ile başlayan etkinlik,  
YDYO personeli ve SBG’li öğ-

rencilerin binanın etrafını temizlemesiyle devam 
etti. Eldivenlerini takıp çöp poşetini eline alarak 
işe başlayan Prof. Dr. Kızıltan ve beraberindeki-
lere, başka bölümlerden duyarlı öğrenciler de 
katıldı. 
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OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 
öğrencileri, karma sergi açtı.

Öğrencilerin, Dr. Öğr. Üyesi Mahir Yerlikaya ön-
derliğinde açtığı sergide, “Bilgisayar Destekli 
Tasarım Dersi” kapsamında yapmış oldukları 
41 sayısal (dijital) iş sergilendi. Güzel Sanatlar 
Kampüsü Sergileme Alanı’nda seyircisi ile bu-
luşan etkinliğe; akademisyenler, öğrenciler ve 
sanatseverler katıldı.

İlgi gören sergide; Aleyna Cin, Betül Kurt, Bircan 
Turhan, Birgül Yavuz, Buse Topuz, Büşra Ayas, 
Büşra Söbgüt, Ecem Eyüboğlu, Elif Saka, Esra 
Kanal, Esra Karaçam, Fatma Demirkol, İrem 
Nalbant, Melike İrem Karaca, Rümeysa Yılmaz, 
Sümeyye Öztürk, Şerife Acem, Şeyma Turgut, 
Tolunay Akın Böcekçi, Tuğba Devecioğlu, Yağ-
mur Önen, Zekiye Baltacı, Zeynep Karaca adlı 
öğrencilerin çalışmaları yer aldı.

Bilgisayar ortamında yapılmış sanatsal çizim-
lerin oluşturduğu sergi, 15 Aralık 2018 tarihine 
kadar açık kaldı.

Resim İş’ten ‘Bilgisayar Destekli’ Karma 
Sergi

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Öğretim Üyelerinden 43. Yıla Özel 
Karma Sergi

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
öğretim üyesi Mahir Yerlikaya afiş çalışmala-
rından oluşan sergisini Eğitim Fakültesi Sergi 
Salonu’nda açtı.

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Yerlikaya’nın geçmişten gü-
nümüze tasarladığı 32 afişten oluşan serginin 
açılışında; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. 
Öğr. Üyesi Polat Şendurur ve davetlilerin yanı 
sıra Vezirköprü İmam Hatip Lisesi öğrencileri de 
katıldı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Yerlikaya, ser-
gilenen eserlerin ağırlıklı olarak kültürel içeriğe 
sahip olduğunu, uygulanan 22 eserin tiyatro, 
kongre ve konser gibi etkinliklerle bezeli afiş-
lerden oluştuğunu belirtti.  Afişlerin görevinin 
sadece okutmak olduğunun altını çizen sanatçı 
“Bu sergide göreceğiniz afişleri, yeni bir bakış 
açısıyla yorumlamanıza fırsat vermeyi amaçla-
dık.” şeklinde konuştu.

Mahir Yerlikaya Afiş Sergisi Eğitim 
Fakültesinde Açıldı
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Bu Sergi Matematiği Sevdirdi
“Matematiğin Gözünden IMAGI-
NARY” sergisi, OMÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesinde açıldı. OMÜ, Türk Mate-
matik Derneği (TMD) ve İstanbul Ma-
tematik Bilimleri Merkezi’nin (İMBM) 
katkılarıyla açılan sergiye; Samsun 
Valisi Osman Kaymak, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz 
ile Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sek-
reter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bekir Batı, Fen Edebiyat Fakültesi 
Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Emin Kasap, Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) Samsun 
Şubesi Başkanı Haluk Tan, merkez müdürleri, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Matematik hayatın ta kendisidir”

Serginin açılış konuşmasını yapan Matematik 
Bölümü Prof. Dr. Emin Kasap “Aslında matema-
tik demek estetik demek, şiir demektir. Yani ma-
tematik hayatın ta kendisidir. Biz Matematik Bö-
lümü olarak bu tarz etkinlikler ile toplumda var 
olan matematiğin anlaşılmasının zor ve ezbere 
dayalı olduğu yönündeki yanlış algının giderile-
bileceğini düşünüyoruz.” dedi.

“Matematiğin ete kemiğe bürünmüş hâli”

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir 
Batı ise “Sergiyi matematiğin ete kemiğe bü-

rünmüş hâli gibi gördüm. Bu noktada serginin 
öğrencilerimiz ve tüm katılımcılarımız için çok 
yararlı olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

“Kâinatın bütün yaratılışı geometri ve 
matematik üzerinedir”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz 
de konuşmasında matematiğin önemi ve vaz-
geçilmezliğine vurgu yaparak “Hepimizin bildiği 
bir şey var. Kâinatın bütün yaratılışı, geometri ve 
matematik üzerinedir. Bu sergide kâinatta aslın-
da bütün gördüğümüz geometrik ve matematik-
sel yapıyı; üç, dört boyutlu şekle dönüştürülmüş 
hâliyle görüyoruz. Bu anlamda IMAGINARY, 
önemli bir sergi. Emeği geçen herkese çok te-
şekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Rektör Bilgiç “Matematiğin Gözünden IMAGINARY 
Sergisi”nde

“Esas mesele matematiği sevdirmek”

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Türk eğitim 
sisteminde matematik eğitimin istenilen düzey-
de olmadığına dikkat çekerek sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Gerçekten biz medeni ülkelerle ya-
rış yapacaksak matematik konusunu çözmemiz 
lazım. O yüzden bu özel serginin Samsunlu öğ-
rencilerimiz tarafından gezilmesini muhakkak 
tavsiye ediyorum ve esas meselenin matematiği 
sevdirmek olduğunu düşünüyorum.”

Adını, Almanya’daki Oberwolfach Matematik 
Araştırma Enstitüsü matematikçileri tarafından 

geliştirilen interaktif matematik sergisinden 
alan IMAGINARY sergisinin içeriğinde; matema-
tikle ilgili “galeri”, “animasyon” ve “bilgisayar 
programları” yer alıyor.

IMAGINARY şu ana kadar dünyada 35’i aşkın 
ülkede, 170’den fazla ücretsiz sergi ile 1,5 mil-
yonun üzerinde ziyaretçiye ulaşmış durumda. 
Toplumun genelinde matematiği sevdirmeyi 
amaçlayan IMAGINARY sergisi; estetik resimler 
oluşturmak için matematiğin kullanılabileceğini, 
güzelliğin de formülize edilebileceği ve bu for-
müllerle renklerin ve ölçülerin değiştirilerek eş-
siz sanat eserlerinin meydana getirilebileceğini 
gözler önüne seriyor.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç Fen-Edebiyat Fakül-
tesinde açılan “Matematiğin Gözünden IMAGI-
NARY” Sergisini ziyaret etti.

Ziyarete, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bekir Batı ve Matematik Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Emin Kasap da eşlik etti.

Prof. Dr. Emin Kasap, Rektör Bilgiç’e sergi hak-
kında ayrıntılı bilgiler verdi.

Sergi alanını gezen ve sergiye gösterilen ilgiden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bilgiç, 
Prof. Dr. Emin Kasap, Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı 
ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Okul Öncesi için Yaratıcılık Sergisi

Tiyatrocu Gündem Sanatı Anlattı

Öğr. Gör. Münevver Biçer rehberliğinde yürü-
tülen ve Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf öğren-
cilerinin katkılarıyla hazırlanan “Yaratıcılık ve 
Geliştirilmesi” dersi dönem sonu sergisi ziyaret-
çilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin çalışmalarının oluşturduğu sergi-
de; görsel algı çalışmaları, doğadan artık mater-
yal çalışmaları, işitsel algı çalışmaları, el ve par-
mak çalışmaları ve Torrance’nin sayı tamlaması 
çalışmaları yer aldı.

Sergi hakkında değerlendirmede bulunan Prof. 
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan i “Öncelikle emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum, kendinizi 
geliştirmenize vesile olan çok başarılı sonuçlar 
ortaya çıkarttınız. Okul öncesi eğitim; temel eği-
timde ilk aşama olduğu için sizlere düşen çok 
önemli bir görev var, çocukların geleceğini siz 
şekillendireceksiniz, bu potansiyeli de bugün 
burada yaptığınız çalışmalarla göstermiş oldu-
nuz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölü-
mü tarafından 2 yıldır düzenlenmeye baş-
lanan “Olmak Üzerine Konuşmalar” başlığı 
altındaki söyleşilerin bir başka konuğu ti-
yatro oyuncusu Yaşar Gündem oldu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen söyleşi keyifli ve 
doğal bir sohbet havasında gerçekleşirken 
Samsun Sanat Tiyatrosu’nun kurucusu, 
sanat yönetmeni ve oyuncusu olan Yaşar 
Gündem’in sanat ve tiyatro ile ilgili düşün-
celerini katılımcılarla paylaşmasıyla şekil-
lendi.

Sanat söyleşisi ve şiir dinletisi adı altında 2 ayrı 
başlıkla yol alan söyleşide, ilk olarak Hasan 

Hüseyin Korkmazgil’in “Nehirler” şiirini yorum-
layan Gündem; hayatı anlama, algılama ve ya-
şama noktasında bu şiirin kendinde bıraktığı et-
kileri tüm içtenliğiyle paylaştı. Oyuncu Gündem, 
ayrıca Nazım Hikmet Ran’ın şiirini de yorumladı. 

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Haber: Burak Anılan

RTS’den ‘Korku Sineması’ Etkinliği

Sine-Düş Topluluğu Sinemanın Doğum 
Gününü Kutladı

İletişim Fakültesinde Radyo Televizyon ve Sinema 
(RTS) Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Sine-Düş 
Topluluğu tarafından ‘Korku Sineması’ etkinliği 
düzenlendi. Etkinlik kapsamında çeşitli kostümler 
giyen öğrenciler kampüs içerisinde keyifli saatler 
yaşattılar.

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran ve Arş. Gör. 
Uğur Kılınç’ın önderliğinde kurulan ve RTS 3. sınıf 
öğrencisi Ceren Yıldırım’ın başkanlığını üstlendiği 
Sine-Düş Topluluğunun üyeleri, çeşitli kostüm-
ler giyinerek Fakülte içerisinde ‘Korku Sineması’ 

etkinliği düzenlediler. Kostümlerindeki karaktere 
bürünen Sine-Düş Topluluğu öğrencileri, kampüs 
sakinlerinin şaşkın bakışları içinde renkli görüntü-
ler sergilediler.

Etkinlik kapsamında, İletişim Fakültesi Sinema 
Salonu’nu dolduran konuklara korku teması ile 
harmanlanmış yiyecek ve içecekler ikram edildi. 
İkramların ardından zombi, cadı, katil kostümleri 
giyen öğrenciler ile bol bol fotoğraf çektiren İleti-
şim Fakültesi öğrencileri film gösterimi için de si-
nema salonu koltuklarında yerlerini aldılar.

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) 
bünyesinde kurulan Sine-Düş Topluluğu, sinemanın 
103. doğum gününü kutladı.

OMÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkin-
liğe; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, 
Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya, Dr. 
Öğr. Üyesi Ahmet Oktan, Radyo Televizyon Sinema 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakın, Sine-Düş 
Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Tuğ-
ran, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut, Arş. Gör. Uğur Kı-
lınç, Arş. Gör. Ufuk İnal ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin çektiği filmler gösterildi

Etkinlik kapsamında İletişim Fakültesi öğrencileri-
nin çekmiş oldukları kısa film, kamu spotu, stop mo-
tion ve belgeseller izletildi.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğran, Radyo Televizyon Sinema Bö-
lümünün henüz 3 yaşında olmasına karşın öğrenci-
lerinin başarılı işlere imza attığını vurgulayarak “Ba-
şarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

RTS Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakın da 
“Henüz yeni bir fakülteyiz fakat çoğu iletişim fakül-
tesine oranla imkânlarımız daha iyi. İzlemiş olduğu-
muz kısa filmlerle, öğrencilerimizin bu imkânların 
hakkını verdiğini görüyorum.” ifadelerinde bulundu.

Etkinlik devamında, gösterilen filmlerin yönetmen-
lerine Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran tarafından 
teşekkür belgesi verildi.  OM
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“Yüzde 100” Sergisi Sanatseverlerle 
Buluştu
19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü kutla-
maları dolayısıyla Prof. Dr. Metin Eker’in “Yüzde 
100” isimli sergisi, İstanbul’da sanatseverlerle 
buluştu. 42 eserin yer aldığı sergide; Kurtuluş 
Savaşı, Millî Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk 
ve kahramanlık temaları resimlerle anlatıldı.

19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl kutlamaları kap-
samında Prof. Dr. Metin Eker’in “Yüzde 100” 
isimli sergisinin açılışı gerçekleştirildi. UNIQ 

İstanbul’da gerçekleşen serginin açılışına Sam-
sun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ve çok sayıda sanatsever katıldı. 
42 eserin yer aldığı sergide Kurtuluş Savaşı, Millî 
Mücadele, yeniden doğuş, Mustafa Kemal Ata-
türk, halk, kahramanlık temaları renklerle tuvale 
yansıtıldı. Hazırlanması yaklaşık 1 yıl süren ser-
giyi sanatseverler de dikkatle inceledi. 
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Resim-İş Lisansüstü Öğrencilerin 
Eserlerini Sergiledi
OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalı lisansüstü öğrencileri; yıl içerisin-
de ortaya koydukları çalışmaları, Giresun’da aç-
tıkları “Karma Sergi”yle sanatseverlerin beğeni-
sine sundular.

Giresun Valiliği Can Akengin Sanat Galerisi’nde 
organize edilen serginin açılışı, Giresun İl Millî 
Eğitim Müdürü Necati Akkurt’un katılımıyla ger-
çekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. Çağatay İnam Karahan’ın 
koordinatörlüğünde gerçekleşen sergide lisan-
süstü öğrenciler, ilham aldıkları figürleri ve kav-
ramları tablolarla somutlaştırırken, ortaya çıkan 
eserler ilgiyle karşılandı.

Resim, baskı resim, fotoğraf gibi alanlardan 
eserlerin bulunduğu sergiyle ilgili konuşan Prof. 
Dr. İnam, Enstitü olarak lisansüstü öğrencilerin 
sanatsal duyarlılık ve emekleriyle hazırladık-
ları çalışmaları sanatseverlerle buluşturmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başından 
sonuna kadar bu süreçte emeği geçenlere te-
şekkürlerini iletti.

“Milliyetçi ve manevi duyguları resme yan-
sıtmış bir sergi”

Sergideki resimlerin çok önemli çalışmalar ol-
duğunu ve gençlerin özellikle sergiyi ziyaret edip 
görmelerini isteyen Samsun Valisi Osman Kay-
mak “Sergiyi gezdim ve gerçekten çok etkilen-
dim. Özellikle Kurutuluş Savaşı’nın savaş anla-
rını canlandıran, milliyetçi ve manevi duyguların 
yansıtıldığı bir sergi. Gerçekten bütün sanatse-
verlerin bu sergiyi görmesini istiyorum.” dedi.

Sergideki her eserin kendisi için çok özel oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Metin Eker ise “Sergi-
nin esas amacı, mahiyetini de biçimlendiriyor. 
Amaç; 19 Mayıs ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 
ve Millî Mücadele’nin başlangıcının 100’üncü yı-
lının vurgulanması. İçeriğe baktığımızda, Kurtu-
luş Savaşı, Millî Mücadele, yeniden doğuş, Mus-
tafa Kemal Atatürk, halk, kahramanlık nitelikleri 
gibi ana konular işlenmiş durumda.” ifadelerini 
kullandı.

Haber - İhlas Haber Ajansı (İHA)
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İki Üniversite Sergide Buluştu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel  Sanatlar 
Fakültesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniver-
sitesi (BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin 
işbirliğiyle “19 Mayıs 1919’un 100. Yılı Kap-
samında Öğretim Elemanları Karma Sergi-
si” OMÜ Güzel  Sanatlar Fakültesinin Sanat 
Galerisi’nde açıldı.

Serginin açılışına; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ali-
şarlı, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Metin Eker, BAİBÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Mehmet Yavuz, Ay-
vacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, DOKAP 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir, gazeteci-
yazar Osman Kara, akademisyenler ve öğrenci-
ler katıldı

“Güzel Sanatlar Fakültesi 100. yıl 
kutlamalarına başladı “

Serginin açılışında konuşan GSF Dekanı Prof. Dr. 
Metin Eker, Abant İzzet Baysal Üniversitesiyle 
iş birliğinin, Rektör Prof Dr. Sait Bilgiç’in öneri-
siyle başladığını belirterek şunları  söyledi: “İlk 
iş birliğini, mayıs ayında Bolu’da düzenlediğimiz 
karma sergiyle gerçekleştirmiştik. Bugün de 
daha önce planladığımız ortak serginin açılışını 
yapıyoruz. Bu sergi aynı zamanda manevi bir an-
lam da taşıyor. Malumunuz, bu sene Samsun’da 
19 Mayıs’ın 100. yılı kutlanacak. Bu kapsamda 
şehrimizde düzenlecek etkinlikler gündemde. 
Biz de Fakülte olarak 100. yıl kutlamalarına, sa-
natsal  etkinliklerle başlamış olduk.”

“İş birliklerinin artmasını temenni 
ediyorum”

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile BAİBÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi iş birliğinin ikinci ayağının 
Samsun’da gerçekleştiğini ifade eden BAİBÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meh-
met Yavuz da “Sergide Abant İzzet Baysal Üni-
versitesinden 8 adet tablo, 5 adet geleneksel 
Türk sanatı alanında eser, 2 adet grafik tasarımı 
ve 6 adet seramik eser bulunmaktadır. Sanat-
çılarımızın duygularını yansıtan bu eserler he-
pimiz için çok değerli. Bu tür iş birlikleri ve et-
kinliklerin artmasını, Türk sanatı ve sanatçısının 
ülkemizde ve yurt dışında tanınması açısından 
temenni ediyorum.” dedi.

BAİBÜ Rektörü  Alişarlı “100. yıl etkinliğine 
destek olmaktan onur duyuyoruz “

100. yıl etkiliklerine destek vermekten Üniver-
site olarak onur duyduklarını dile getiren BAİBÜ 

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Murat Ağçiçek’in Resim Sergisi Açıldı

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-
İş Eğitimi Anabilim Dalı  öğretim görevlisi Murat 
Ağçiçek, çalışmalarından oluşan resim sergisi-
ni, Fakültenin sergi salonunda sanatseverlerin 
beğenisine sundu.

 
 

Çalışmalarında “iletişim-sizlik” temasını vur-
guladığını belirten Öğr. Gör. Murat Ağçiçek 
“Resimlerimde yalnızlık duygusu ön plana çı-
kıyor. Tek ya da çok kişiden oluşan resimlerde 
bile yalnızlık yani bir iletişimsizlik söz konusu. 
Resimlerdeki köpek figürü ise insanın arkadaş 
isteğinin bir sembolü olarak yer alıyor.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise “Üni-
versitelerin birçok  faaliyeti var. Yaptıklarını 
topluma sunmak da bu faaliyetlerin en önem-
lilerinden biri. Bu fırsatı bize sunan Rektörü-
müz Sait Hocama ve Dekanımız Metin Eker’e 
teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bu tür iş 
birliklerine açık. Bu etkinliğin bir başlangıç ol-
masını diliyorum.” ifadelerini  kullandı.

19 Mayıs’ın, 100. yıl kapsamında düzenlen-
mesinin, etkinliği daha da güzelleştirdiğini 
ifade eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç 
de “İki üniversitenin iş birliğinde düzenle-
nen bu etkinliğin 19 Mayıs’ı hatırlatması, bu 
tarihin önemini gözden geçirmemiz açısın-
dan çok değerli. Çünkü 19 Mayıs, Türkiye’nin 
kurulmasına giden yolun ilk adımının atıldığı 
tarih. Bu bağlamda dekanlarımıza ve Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Rektörüne teşek-
kürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu .

Rektör Bilgiç “100. yıl kutlamaları 
için OMÜ olarak her türlü gayretin 
içerisindeyiz”

100. yıl hazırlıklarının Samsun’da kapsamlı bir 
şekilde başladığını hatırlatan Rektör Sait Bilgiç 
sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu 
hazırlıkların, taşıdığı öneme layık bir şekilde 
devam etmesi için Üniversite olarak her türlü 
gayretin içerisindeyiz. Toplumlar geleceklerini 
tayin ederken geçmişlerini unutmamalı. Bugün 
özgür bir şekilde yaşıyorsak üzerimizde büyük 
bir borç var. Çünkü şehitlerimiz, çok zor şartlar-

da savaşarak hayatlarını bu vatan için feda etti. 
Ülkemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önder-
liğinde büyük bir zafer kazandı. Bu zaferle mil-
letimize vurulmak istenen zincir parçalanmış, 
milletimizin esir edilemeyeceği tüm dünyaya 
anlatılmıştır. Tarihimizdeki bu zaferi hatırlamalı, 
yapılan fedakârlığın karşılığını ödemek için üze-
rimize düşeni yapmalı, çok çalışmalıyız.”

Konuşmaların ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve beraberin-
dekiler, serginin açılışını gerçekleştirerek öğre-
tim elemanlarının eserlerini ilgiyle inceledi.
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Tarık Yazar’dan Farklı Tematik Afiş 
Tasarımları Sergisi
Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yazar, 30 
ayrı konuyu barındıran “Kişisel Afiş Tasarımları 
Sergisi” ile sanatın yaratıcı gücünü ve potansiye-
lini kendine özgü tarzla gözler önüne serdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde açı-
lan sergiye; OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Men-
deres Kabadayı, GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Ali 
Seylan, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Ali Tomak, ÜNİ-DOKAP Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Yusuf Demir akademisyenler, emekli öğretim 
üyeleri ile sanatseverler katıldı.

Sergi 19 Mayıs’ın 100. yılı etkinlikleri 
kapsamında açıldı

Sergisini, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsa-
mında açan Dr. Öğr. Üyesi Yazar, bu çalışmasını 
19 Mayıs ile ilgili yapılacak etkinlikler kapsamı-
na aldığına dikkat çekerek sergisini Atatürk ve 
silah arkadaşlarına ithaf ettiğini belirtti. Yazar, 
Fakülteye emek vermiş ve hizmet etmiş emekli 
öğretim üyelerini sergisinde görmekten de ayrı 
bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sergide “Poster for Tomorrow” gibi uluslarara-
sı afiş yarışmalarında dereceye giren eserler de 
yer aldı.

Etkinlikler    Kültür-Sanat
OM

ÜB
ÜL

TE
N 

Ek
im

-A
ra

lık
  2

01
8

Sa
yı 

74

110



Kâğıtlar’ın Dili
Samsun Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ezgin Ye-
tiş, “Kâğıtlar” adlı kişisel sergisini açtı. Sanatse-
verlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, OMÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda düzenlendi.

“Ebru, ana unsur olarak kâğıtlara yeniden 
can veren biçimsel ifadelerden biridir”

Sergi hakkında bilgi veren Yetiş “Kâğıtlar, görsel 
ifadenin ilk eskizleri, sistematik biçimlendirme 
kurallarının temeli ve yazınsal biçimlerin taşı-
yıcısıdır. Antikiteden (İlk Çağ) günümüze kadar 
nesilden nesile görsel ve yazınsal dilin aktarımı; 
böylelikle geleneğin korunmasının gizli kahra-
manlarıdır. Kâğıtlar, uygarlığın somut olmayan 
unsurlarına vücut oldular. Üzerine resimler ya-
pıldı, altınla süslendi, binlerce çeşit dil ve yazı 
karakteri gördüler. Kültürel değişim dönemle-
rinde hezimete uğrasalar da insanoğlu tarafın-
dan hatırı sayılır bir değer de gördüler. Endüst-
ri çağının çokluğunda bile vazgeçilmez olan 
kâğıtlar, düşünce çağının katalizörü oldular. Son 
yıllarda ise kâğıtlarımız sayısal ekranlara dönüş-
tü. Şu günlerde biçimin nihai aracı olan sayısal 
ekranlar ise, kâğıtlara çok şey borçlular. Ebrulu 
kâğıtlar, ilk ortaya çıktığından beridir görsel ifa-
deye yardımcı unsur olarak ve değer kavramını 
derecelendirmek için kullanıldılar. Ebru ise, ana 
unsur olarak kâğıtlara yeniden can veren biçim-
sel ifadelerden biri oldu.” dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılış kurdele-
si kesildi ve toplu olarak sergi gezildi. Sergi, bir 
hafta boyunca açık kaldı.
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Prof. Dr. Metin Eker ‘100. Yıla Vefa’  
Sergisini İtalya’da Açtı  
Güzel Sanatlar Fakülte-
si, yapılan davet üzerine 
İtalya’da bu yıl ikincisi 
düzenlenen “Uluslara-
rası İşbirliği Festivali”ne 
(Festival Della Coope-
razione Internazionale) 
katıldı. 

İtalya’nın; Brindisi, Ostu-
ni, Taranto, Lecce ve Cis-
ternino kentlerinde 8-14 
Ekim 2018 tarihlerinde 
düzenlenen “Uluslara-
rası İşbirliği Festivali”ne 
Türk delegasyonu damga vurdu.

Âdeta bir kültür-sanat çıkarması gerçekleştiren 
Türk delegasyonunda Samsun Kültür ve Sanat 
Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Metin Eker, Doç. Dr. Nalan Kızıltan, Görsel 
Sanatlar Öğretmeni Ülkü Eker ve Lorena Gua-
rascio yer aldı.

Festival hakkında bilgi veren Prof. Dr. Metin Eker 
“Bir haftalık festival kapsamının en önemli et-
kinliği ‘100. Yıla Vefa’ isimli kişisel resim sergim 
oldu. 19 Mayıs 1919’un 100. yılının icrai anlam-

da içinde bulunuyoruz. Şahsım olarak gerçek-
leştirdiğim söz konusu serginin Birinci Dünya 
Savaşı’nda ülkemizi işgal eden ülkelerden biri 
olan İtalya’da açılması ve temasını barış üzerine 
kurması önemine ilave olarak oluşturduğu tesir 
de takdire şayan olmuştur. Türk delegasyonu 
olarak ayrı ayrı günlerde birer konferans verdik. 
Lecce Güzel Sanatlar Akademisi ile iş birliği pro-
tokol çalışmaları gerçekleştirdik. Brindisi Bele-
diye Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından 
tertip edilen basın toplantısının da konukları 
olduk. Üniversitemiz için, Büyükşehir Belediye-
miz için ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü için özellikle 
100. yıl kutlamaları çerçevesine dâhil olabilecek 
projeler ve iştirak niyetleri ile döndük.” dedi. 

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Haber Spikeri Pınar Erbaş’tan Etkili 
İletişim ve Hitabet Semineri

Show TV Ana Haber Bülteni hafta sonu sunucu-
su Pınar Erbaş, OMÜ’de “Etkili İletişim ve Hita-
bet” başlıklı seminer verdi.

OMÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 
OMÜ Gençlik Kulübü ve Atakum Belediyesi iş 
birliğiyle gerçekleşen etkinliğe Genel Sekreter 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, akademisyenler, 
davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Haberi sevdiğim için bu mesleği 
yapıyorum”

Meslek yaşamına nasıl başladığını anlatarak 
başladığı konuşmasında Pınar Erbaş “İyi bir ha-
berci olmak için çıktım yola. Gazetede muhabir-
likle başladım. Dolayısıyla  televizyon haberci-
liğine uzaktım. Bana da televizyon kapısı açıldı. 
İlk kamera deneyimimi de ana haberde yaşa-
dım. Kimi insan kendini izlemeye dayanamaz. 
Ama ben çok faydasını gördüm. Duruşumu, se-
simi, elimi, kolumu nasıl kullanmam gerektiğini 
öyle öğrendim.” ifadelerini kullandı.

Meslek hayatının detaylarına değinen Erbaş 
söyleşisini “Haberi sevdiğim için bu mesleği ya-
pıyorum. İnanın, akşam internette kulaklığım-

dan yorum-analiz programlarının tekrarlarını 
dinleyerek uyuyorum.“ sözleriyle sürdürdü.

“Diyaframdan nefes almayı alışkanlık hâline 
getirin”

Etkili iletişim ve hitabetin öneminden söz eden 
Erbaş devamında “İnsanlar genelde cümleleri 
daha uzun kurarak daha etkili konuştuğunu dü-
şünür fakat bu karşı tarafın dikkatini çekmek için 
doğru bir yol değildir. Bir insanın odak noktası, 
45 saniye ile 3 dakika arasında sınırlıdır. Dola-
yısıyla ana konuyu başlangıçta söyleyerek ilgi-
nin çekilmesi ve cümleleri kurarken doğru nefes 
kullanılması; hem karşı tarafta güven oluşturur 
hem de kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade 
etmenizi sağlar. Doğru nefes kullanımı ise diyaf-
ramdan nefes almayı alışkanlık hâline getirdiği-
nizde gerçekleşir. Bunu başardığınızda kendinizi 
daha iyi hissederek karşınızdakine fikir ve gö-
rüşlerinizi daha net bir biçimde aktarabileceği-
nizi fark edeceksiniz.” şeklinde konuştu.

Karşılıklı etkileşim içerisinde devam eden prog-
ram, davetlilerden gelen soruların yanıtlanması-
nın ardından sona erdi.

Etkinlikler    Öğrenci Topluluğu
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Kazakistan Bağımsızlık Günü Kutlandı

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 27. yıl 
dönümü, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Ulus-
lararası Öğrenci Ofisi ve Uluslararası 
Öğrenci Topluluğunun düzenlediği bir 
etkinlikle kutlandı.

Prof. Dr. Akça “Kazakistan ve 
Türkiye aynı kültür ve tarihten 
beslenen dost ülkelerdir”

OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu 
akademik danışmanı Prof. Dr. İzzet 
Akça “16 Aralık 1991’de bağımsızlığı-
na kavuşan Kazakistan Cumhuriyeti’ni 
ilk tanıyan ve ilk kardeş elini uzatan 
ülke Türkiye olmuştur. Benzer şekil-
de 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden 
sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev Türkiye’ye gelerek, Kazak halkının se-
lamlarını ve geçmiş olsun dileklerini getirmiş ve 
Türkiye’nin yanında olduğunu belirtmiştir. Her 
daim Kazakistan’ın yanında yer almış bir ülke 
olarak, bu kardeşliği asla unutmayacağız. Kaza-
kistan ve Türkiye aynı kültür ve tarihten beslenen 
dost ülkelerdir ve bu dostluk sonsuza dek süre-
cektir.” dedi.

Prof. Dr. Cengiz “Sizlerin duyduğu heyecanı 
ve hazzı biz de duyuyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz 
ise “Kazakistan ve bütün Türki Cumhuriyetlerin 
vatandaşları bizim birer parçamız. Bizden fark-
lı değilsiniz. O anlamda Kazak bağımsızlık günü, 
bizim de bağımsızlık günümüzdür. Sizlerin duydu-
ğu heyecanı ve hazzı biz de duyuyoruz. Sizler de 
bizim uluslararası öğrencilerimiz olarak burada 

aldığınız eğitimi ve edindiğiniz her türlü kazanımı, 
ülkenize döndüğünüzde bu ülkenin de bir temsil-

cisi olarak en iyi şekilde yaşayacağınıza ve yaşa-
tacağınıza eminim.” diye konuştu.

Kazak kültürü; müzikleri ve sporuyla 
tanıtıldı

Konuşmaların ardından Kazakistan’ın tarihi hak-
kında önemli bilgiler veren kısa bir görsel sunum 
yapıldı. Daha sonrasında gerçekleşen Kazak 
Türkleri’nin ve bütün Türk coğrafyasının sembol 
çalgılarından dombra eşliğinde söylenen türkü, 
geleneksel Kazak dansı, Kazakça okunan şiirler 
ve nihayetinde yapılan Kazak güreş gösterisi ka-
tılımcıların büyük ilgisini çekti. Ayrıca görsel su-
numla Kazakistan hakkında eğlenceli bir yarışma 
yapıldı ve doğru cevap verenlere Kazak çikolatası 
ikram edildi. 

Etkinlik, Kazakistan’a özgü ikramların sunulması 
ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
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Kedi ve Köpek Davranış 
Bozukluklarının Nedenleri İrdelendi
OMÜ Veteriner Fakültesinde “Kedi ve Köpek 
Davranış Bozukluklarında Manipülasyonlar” 
başlıklı seminer verildi.

Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğunca OMÜ 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenle-
nen ve Doç. Dr. Duygu Dalğın ve Doç. Dr. Yücel 
Meral’in konuşmacı olarak yer aldığı seminere 
ilgi yoğun oldu.

“İkinci ve 12. haftalar sosyalizasyon 
dönemidir”

Konuşmasında köpeklerin uzuvlarını kullanarak 
sergiledikleri davranışlardan söz eden Dalğın; 
kulak, ağız ve kuyrukların, aldıkları biçimlerine 
göre köpeklerde saldırganlık, uysallık, teslimi-
yet ve eğlence gibi duyguları simgelediğini dile 
getirdi.

Kedi ve köpeklerin çevreye uyumundan bahse-
den Dalğın sunumunu şöyle sürdürdü: “Kedi ve 
köpeklerin doğumlarından sonraki 2 ve 12. haf-
talar arası evre, onların sosyalizasyon dönemi-
dir. Bu periyotta doğadaki varlığını, ısırma kont-
rolünü, gıdaya erişimde sıra beklemeyi ve en 
önemlisi toplum içerisinde yaşamayı öğrenir.”

“Hayvanlar da insanların sosyal hayatını 
etkiler”

Doç. Dr. Yücel Meral; kedi ve köpeklere, dav-
ranış bozukluklarının kontrolü için uygulanan 
ilaçla tedavi yöntemlerinden bahsedip, insan-
larda olduğu gibi hayvanlarda da saldırganlığın 
ileri safhalarında tedavi uygulanması gerektiğini 
söyledi. Meral, ancak bu şekilde onların topluma 
uyum sürecini hızlandırabileceklerini ve huzur-
suzluk ortamının oluşmasını engelleyebilecek-
lerini aktardı.

Yerel Edebiyat Dergiciliği  
OMÜ Genç Yazarlar Topluluğu tarafından ye-
relde yayıncılık yapan dergilerin yazarlarının 
bulunduğu “Yerel Edebiyat Dergiciliği” konulu 
panel gerçekleşti.

Fen Edebiyat Fakültesi Lacivert Salon’da gerçek-
leşen panelde, “Edebiyat Nöbeti” dergisinin ge-
nel yayın yönetmeni Celal Karaca, yazar Sermin 
Şahin; “Yolcu” dergisinin genel yayın yönetmeni 
Ömer İdris Akdin konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü Mehmet Furkan Topkara’nın 
yaptığı panele; Fen Edebiyat Fakülte-
si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bö-
lüm Başkanı Prof.Dr. Şahin Köktürk, 
Genç Yazarlar Topluluğu akademik 
danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Kırıl-
mış Tatar, dergicilik alanında tecrübeli 
yazarlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Topluluğun akademik danışmanı Dr. 
Öğr. Üyesi İlknur Kırılmış Tatar pa-
nelin açılış konuşmasında “Genç Ya-
zarlar Topluluğunun ilk etkinliğinin 

böyle güzel ve kalabalık atmosfer içinde baş-
laması özellikle edebiyat adına hepimizi ümit-
lendirdi. Topluluğumuzdan bahsetmemiz ge-
rekirse Üniversitemizde yazarlık çerçevesine 
girebilecek her türlü etkinliği başlatma, devam 
ettirme ve burada edinilmiş tecrübe ile bölgede 
ve Türkiye’de güzel işler yapma hedefindeyiz. 
Yazarlığın vitrini olan dergicilikle başlamak is-
tedik. Dergicilik alanında bizleri bilgilendirmek 
için gelen konuklarımıza sizin huzurunuzda te-
şekkürlerimi sunuyorum.“ dedi.
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“Halkla İlişkiler Süreci” Konuşuldu

İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler süreçlerinin 
uzun yıllar içerisinde bulunup ulusal ve uluslara-
rası platformlarda birçok projede yer alan Marka 
Yönetimi Danışmanı Mehmet Ak’ı ağırladı.

Organizasyon ve Medya Topluluğu tarafından 
düzenlenen eğitimin ilk ayağında Mehmet Ak 
“Halkla İlişkiler Süreçleri” konulu atölye çalış-
ması yaparak marka yönetimi, dijital pazarlama, 
imaj tasarımı, şehir markalaşması gibi konular-
da bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Bir markayı yaratmak için birçok bilginin 
kombinasyonu gereklidir

Halkla ilişkilerin bir etkileme sanatı olduğunu 
dile getiren Ak “Yapılacak olan çalışmalar bek-
lentileri karşılamaya yönelik hazırlanmalı. So-
rumluluk motive eder ve iş hayatına hazırlar. 
Marka yönetiminde başarının anahtarı ise su-
numun etki gücü, pazarlama ve halkla ilişkiler 
planlamaları gibi çalışmalarının içine sevgi ka-
tılarak zevkle yapılmasıdır. İletişim sektörü ça-

lışanları; grafik sanatları, web teknolojileri gibi 
konulara hâkim olmak zorundadır. Nedeni ise bir 
markayı yaratmak için birçok bilginin kombinas-
yonu gereklidir.” dedi.

Şehir markalaşmasının önemini vurgulayan Ak 
“Markalaşmanın en büyük göstergesi pahalı sa-
tabiliyor olmaktır, şehrinize gelen turistlerin fo-
toğraf çekeceği yerlerin çoğaltılması ve şehirle 
özdeşleştirilmesi, marka değerini yükselterek; 
konaklama, ulaşım, gıda gibi pazarların mevcut 
duruma nazaran daha pahalıya satılmasına ola-
nak sağlar. Şehirleri ürün gibi düşündüğümüz-
de, her şehrin kendine özgü yerli ya da yabancı 
turistlere sunulacak özelliklerinin belirlenip ön 
plana çıkarılması şehirlerin markalaşmasının 
temelini oluşturmaktadır. Markalaşma faali-
yetlerinde her adımının başarılı olabilmesi için; 
pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, basın iliş-
kileri, halka ilişkiler, dijital pazarlama gibi bile-
şenlerin doğru planlamalar dâhilinde gerçekleş-
tirilmesi gerekir.” şeklinde konuştu.
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Ekin Uzunlar OMÜ’de

Kampüste Açık Hava Sinema Festivali

Samsun’a konser için gelen Karadeniz müziğinin 
başarılı temsilcisi Ekin Uzunlar, OMÜ öğrencileriyle 
UZEM Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide 
bir araya geldi.  OMÜ Gençlik Topluluğu tarafından 
düzenlenen söyleşiye çok sayıda davetli katıldı.

Uzunlar, davetlilere ilk olarak kariyer hayatı hakkın-
da bilgi verirken sonrasında söyleşiye soru-cevap 
şeklinde devam etti. 

“Aşk kalbe zarar, saza kârdır”

Davetlilerden gelen “Birisi için şarkı yazdınız mı ?” 
sorusunu Uzunlar “Ben hayatımda hiç kimse için 
şarkı yazmadım ama söyledim. Karşınızdaki insan 
için şarkı söylemek çok güzel bir his, duygular şar-
kılarla ifade edilebilir çünkü şarkıların içinde aşk 
var, aşkın içinde şarkı var. Bence aşk kalbe zarar, 
saza kârdır” şeklinde yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Hüznün Gemileri adlı şarkıyı 
seslendiren başarılı sanatçı, Ertan Atasayar ile bir-
likte söyleşiye katılan davetliler arasından çekiliş 
yaparak 10 katılımcıya Samsun’daki vereceği kon-
seri için davetiye verdi.

Kampüste Şenlik Var 2. Açık Hava Sinema Festi-
vali düzenlendi. Binlerce öğrencinin katılım sağ-
ladığı festivalde birinci gün “Küçük Esnaf”, ikinci 
gün “Görümce”, üçüncü gün ise “Aile Arasında” 
filmleri gösterimde yer aldı. Festivalde filmlerin 
yanı sıra gün boyunca 18 topluluk stantlarda et-
kinlikler gerçekleştirirken filmlerden önce sah-

ne gösterileri de büyük ilgi gördü. Ayrıca amatör 
rock konserleri, tiyatrolar, halk oyunları ve dans 
gösterileri de festivale renk kattı.

Şenliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Ka-
badayı ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı 
katıldı.
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İletişim Öğrencileri TRT’de
İletişim Fakültesi öğrencileri başkent 
Ankara’ya eğitim gezisi düzenledi. Organi-
zasyon ve Medya Topluluğunca organize edi-
len gezide Halkla İlişkiler ve Tanıtım (HİT) ile 
Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) öğrencile-
rine Dr. Öğr. Üyesi Nursel Bolat eşlik etti.

Ankara gezisi öncelikle Ulu Önder Atatürk’ün 
ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir ile başladı. 
Daha sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
(TRT) Ankara Genel Müdürlüğü ziyaret edildi.

İlk olarak TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde 
bulunan radyo stüdyosu, drama stüdyosu, 
televizyon sergi salonu, vericiler köşesi, tele-
vizyon stüdyosu, fotoğraf ve canlandırma sa-
lonu ve sanal stüdyo gezildi. Müze içerisinde 
1933’te Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu okuduğu 
törenlerde kullanılan mikrofon, orijinal kay-
dıyla birlikte sergilenen ve Atatürk Köşesi’nde 
bulunan “Özel Atatürk Fotoğraf Koleksiyonu” 
yoğun ilgi gördü.

Son olarak TRT Ankara Haber Stüdyosu, 15 
Temmuz Millet Stüdyosu, reji odası, haber 
kurgu odası gibi uygulama birimlerinin çalışan-
ları görev başında ziyaret edilerek, her birimden 
bilgi alındı.

“Her meslek sahibinin kendi mesleğinin 
tarihini bilmesi gerekir”

Dr. Öğr. Üyesi Nursel Bolat gezi ile ilgili “Her 
meslek sahibinin kendi mesleğinin tarihini bil-
mesi gerekir. Bu kapsamda derslerde öncelik-

le mesleğin tarihi anlatılır. TRT Yayıncılık Tarihi 
Müzesi ziyareti ve burada anlatılan iletişim tarihi 
öğrencilerde büyük bir heyecan yarattı. Okulda 
anlatılanları canlı yaşama şansı buldular. Gezi 
öncesi TRT çalışanları ile kurulan mükemmel 
iletişim sayesinde öğrencilerimiz oldukça iyi 
karşılandı ve her birim görevlisi bizlerle özel 
olarak ilgilendi. Bunun yanı sıra öğrenciler, TRT 
çalışanlarını görev başında ziyaret ederek bilgi 
alma şansı buldu. Burada bulunmak öğrenciler 
için oldukça önemli bir deneyimdi.” dedi.
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Yaban Hayvanlarına İlk Yardım Nasıl 
Olmalı?
OMÜ Uluslararası Veteriner Öğrencileri Toplulu-
ğu (IVSA-Samsun) tarafından “Yaban Hayvanla-
rında İlk Yardım” adlı konferans, Uzman Veteri-
ner Hekim Ahmet Emre Kütükçü’nün uygulamalı 
anlatımı ve sunumu ile Veteriner Fakültesi ta-
rafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası anlamda faaliyet göste-
ren, Doç. Dr. Berfin Melikoğlu Gölcünü’nün da-
nışmanlığını yaptığı, başkanlığını Anıl Gürkan 
Aksu’nun üstlendiği IVSA-Samsun’un, veteriner 
hekimliği mesleğine farklı bakış açısı kazandır-
mak amacı ile 31 Ekim Çarşamba günü beşin-
cisini düzenlediği konferans Veteriner Fakültesi 
öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Al-
bayrak konferansta, yaban hayvanlarına olan 
ilginin artması ve veteriner fakültelerinde bu 
alanda daha çok sayıda çalışmanın yapılması 
gerekliliğine dikkat çekti.

Spor Engel Tanımıyor
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi; OMÜ En-
gelli Öğrenci Birimi, Sosyal Yaşamı Destekleme 
Öğrenci Topluluğu ve Türkiye Beyazay Derneği 
Samsun Şubesi Spor Kulübü paydaşlığında en-
gelliler konusunda farkındalık yaratmak amacıy-
la voleybol gösterisi düzenledi.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor 
Salonu’nda düzenlenen spor etkinliğine; Yaşar 
Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Yalçın Taşmektepligil, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. Fakülte öğrenci ve hocala-
rından kurulu, aralarında engelli sporcuların da 
bulunduğu voleybol takımı yerde oturarak vo-
leybol maçı oynadı.

Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında dü-
zenlenen spor karşılaşmasıyla ilgili bilgi aktaran 
Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil  “Engel-
lilerle ilgili farkındalık oluşturmak için Fakülte 
olarak bu etkinliği düzenledik. Herkes her an 
engelli olabilir. Hâliyle kendi okulumuzda da bir 
hassasiyet oluşturalım istedik. Bu amaçla da 
oturarak oynanan bu voleybol müsabakasını 
düzenledik. Lig usulü ve bölümler arası bir mü-
sabaka mahiyetinde. Her takımda engelli arka-
daşlarımız var. Bu işin zorluğunu göstermek ve 
bu konuda farkındalık yaratmak ana amacımız.” 
dedi.

Farklı görüntülere sahne olan voleybol maçı iz-
leyicilerin de yoğun ilgisiyle düzenlenme amacı-
nı en iyi şekilde salona taşımış oldu.
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Karadenizli Şarkıcı Selçuk Balcı, 
OMÜ’lü Gençlerle Buluştu

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını 
Önleyici Tedbirler Konuşuldu

Karadeniz’in sevilen popüler genç şarkıcısı Sel-
çuk Balcı, OMÜ öğrencileriyle buluştu.

OMÜ Gençlik Topluluğunun düzenlediği ve Eği-
tim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
“İçimizden Biri” adlı söyleşide öğrencilerle bir 
araya gelen Balcı, onların yoğun ilgisi ve sevgisi 
ile karşılandı.

Karadeniz kökenli olan, şarkılarını yorumlar-
ken kemençe çalmasıyla da dikkat çeken genç 
şarkıcı, “Patika” ve “Mila” adlarını taşıyan al-
bümlerinin çıkış hikâyesini gençlerle paylaştı. 
Albümlerinde öncelikli olarak kendi bestelerine 
yer veren Balcı, Karadeniz yöresine ait anonim 

türkü ve horon melodilerinden de yararlandığını 
söyledi. Kendisi de Başkent Üniversitesi Konser-
vatuvar Bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan Balcı, 
katılımcı öğrencilerle beraber sevilen şarkılarını 
seslendirdi. Onlardan gelen özel şarkı isteklerini 
de kırmayan sanatçı, öğrencileri Mustafa Dağıs-
tanlı Spor Salonu’nda vereceği konsere de davet 
etti.

Güzel ve renkli görüntülere sahne olan sohbet; 
öğrencilerin sanatçı ile bol bol fotoğraf çektir-
mesi ve Gençlik Topluluğu Başkan Yardımcısı 
Güldamla Sönmez’in, Balcı adına dikilmiş fida-
nın sertifikasını kendisine takdim etmesiyle son 
buldu.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde, 
Proses Topluluğu tarafından “6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenlik Kanunu” başlıklı seminer düzenlendi.

Seminere; Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Pro-
ses Topluluğunun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Feza 
Geyikçi, akademisyenler ve kalabalık bir öğrenci top-
luluğu katıldı. Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri-
ne semineri; Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube 
Başkanı ve A Sınıfı Güvenliği Uzmanı Kimya Mühendisi 
Osman Nuri Pilgir verdi.

Pilgir, seminer boyunca katılımcılara; İş Sağlığı 
ve Güvenlik Kanunu’nun Kimya Mühendisliğini 
ilgilendiren sorumlulukları, bu Kanun ile alakalı 
dünyada ve Türkiye’de nelerin gerçekleştiği ve 
bu Kanun kapsamına giren Kimya Mühendisleri-
nin yaptığı hatalar ve bu hataların nasıl düzelti-
leceği hakkında bilgi verdi. 

İş güvenliği uzmanlarının da elinde sihirli değ-
nek olmadığını belirten Pilgir “Siz, çalıştığınız 
binaları ve çalışma ortamlarınızı onlardan çok 
daha iyi biliyorsunuz ve sizinle beraber çalışa-
cak iş güvenliği uzmanlarına yön göstermek de 
sizin önemli bir göreviniz .” ifadesini kullandı.
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Gençler Bütçe Yapmayı Öğrendi

Başkan Şahin OMÜ’lü Öğrencilerle 
Akşam Yemeğinde

OMÜ Mühendislik Fakültesi Mükemmellik Toplu-
luğu, “Paramı Yönetebiliyorum Projesi” kapsa-
mında maddi kaynak yönetimi üzerine interaktif 
bir eğitim gerçekleştirdi.

Mühendislik Fakültesi Pembe Salon’daki eğitimi, 
Mühendislik Fakültesi öğrencisi gönüllü eğitmen 
Rövşen Gasımzade verdi. Yaklaşık 2 saat süren 
eğitime, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bütçe ile ilgili her soru cevabını buldu

Gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve 
para biriktirme, yatırım yapma gibi konuların 
örneklerle anlatıldığı eğitimde; ”Parayı nasıl ko-

numlandırmalıyız?”, “Kimler bütçe yapabilir?”, 
“İyi bir bütçe nasıl olmalı?” ve “Bütçe açık ve-
rirse nasıl önlemler alınmalı?” gibi sorulara da 
pratik ve güncel cevaplar arandı.

T.C Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP), Visa Europe ve Habitat 
Derneği ortaklığında 2009 yılında hayata geçi-
rilen “Paramı Yönetebiliyorum” projesi, gençler 
arasında finansal bilinci geliştirmeyi ve sürdürü-
lebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmayı he-
defliyor ve bu hedefi gençlere, yine akran eğitim 
modeline dayalı olarak kendi yaşıtları veriyor. 
Eğitimlere katılmak isteyen gençlerin, Habitat 
Derneği ile iletişime geçmeleri yeterli oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şa-
hin, OMÜ Öğrenci Konseyinin organize ettiği ak-
şam yemeğinde üniversiteli gençlerle bir araya 
geldi.

OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kaba-
dayı ile OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin 
Oğul’un da katıldığını yemekte; birçok fakülte ve 
meslek yüksekokulu öğrencisi ile Üniversitenin 
uluslararası kimliğini simgeleyen yabancı uyruk-
lu öğrenciler renkli görüntüler oluşturdular.

Yemek öncesi ve sonrasında gençlerle sohbet 
edip onlara telkin ve önerilerde bulunan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yerli ve 
yabancı öğrencisiyle OMÜ’nün şehre güç ve di-
namizm kattığı belirterek, öğrencilere güvendik-
lerini, kente yönelik hizmet seviyesinin onlarla 
ivme kazanıp yükseleceğini vurguladı. 

OMÜ’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin, 
Samsun için çok önemli bir referans noktası ol-
duğuna dikkat çeken Başkan Şahin, kenti daha 
cazip hâle getirmek için var güçleriyle çalıştıkla-
rını sözlerine ekledi.
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“Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler” 
Çıkarıyor
OMÜ Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Top-
luluğu, “Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler” 
adlı etkinliğin ikincisini düzenledi.

“İlham Veren Kadınlar” sloganıyla yola çıkılan 
ve gelenekselleşmesi planlanan etkinlik, OMÜ 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 

Etkinlikte; kariyerlerinde önemli başarılara imza 
atmış Uzman Doktor Ayşe Zehra Özdemir, Giri-
şimci Atiye Laçin, Antropolog Ayten Çöl, Düşün-
ce Lideri ve Mutluluk Eğitmeni Hale Caneroğlu 
ve “Rotasız Seyyah” isimli kitabın yazarı Meh-
met Genç konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol 
Elevli ise “Bu etkinlikteki değerli konuk konuş-
macılarımız, oluşturdukları başarılı kariyerlerin-
de kadın kimliğiyle yola çıkarak elde ettikleri ba-
şarılarını bizlerle paylaşacaklar.” diye konuştu.

“Mükemmel bir işimin olduğuna 
inanıyorum”

İlk konuk konuşmacı olan Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Ayşe Zehra Özdemir, öğrenciy-
ken bu mesleğe nasıl karar verdiğinden başla-
yarak, kendisine yılın hekimi ödülünü getiren 
kariyer yolunun tüm engebeli basamaklarını ka-
tılımcılarla paylaştı. Tıp eğitimi ve mecburi hiz-
met döneminde yaşadığı süreçten akılda kalıcı 
anekdotlar da anlatan Özdemir başarının yolla-
rını “Olduğun ortamda en iyisini yapmaya çalış-
mak, yaptığın işin tadını çıkarmak, başa gelen 
negatif şeylerin sonradan olumlu sonuçlarının 
olacağını bilmek, kararlı olmak, bildiğin yoldan 
şaşmamak” olarak tanımladı. Özdemir, “Mü-
kemmel bir işimin olduğuna inanıyorum. Bir be-

beği sağlıkla dünyaya gelmesini sağlamak hiçbir 
şeyle kıyaslanmayan bir manevi doyum sağlıyor 
ve ben de işimi bu noktada hakkıyla yapmaya 
çalışıyorum.” dedi.

“Kararlılık ve kendimi doğru ifade etmek 
beni bu noktaya taşıdı”

İkinci konuşmayı kadın Girişimci Atiye Laçin 
yaptı. Laçin, 2004 yılında üretmeye başladığı 
Mevlevi tatlısının nasıl İsviçre’ye ihraç edilebi-
lecek noktaya geldiğinin hikâyesini, bu fikrin ilk 
aklına düşmesinden itibaren ayrıntılarıyla anlat-
tı. Bu süreçte bir kadın olarak bazı kısıtlamalar 
ve engellemelerle karşılaştığını ifade eden La-
çin, kararlılık ve kendini doğru ifade etmenin, bu 
zorlukları yenmede en büyük yardımcıları oldu-
ğunu söyledi.

Ardından Antropolog Ayten Çöl kadın hakları ve 
toplumun kadına bakış açısını temel aldığı ko-
nuşmasını yaptı.

Bir dönem “Avrupa Yakası” gibi popüler televiz-
yon dizilerinde rol alan ve sunuculuk yapan, şim-
dilerde düşünce liderliği ve mutluluk eğitmenliği 
alanında kariyer planı çizen Hale Caneroğlu da “ 
Kendini Tanıma ve Mutluluk Yolu” konulu sunu-
muyla ilgi uyandırdı. 

Rotasız Seyyah kitabının yazarı Mehmet Genç 
ise dünyada kadının yeri ve değeri üzerine dü-
şüncelerini katılımcılarla karşılıklı sohbet ede-
rek paylaştı.

Kadının gücünün vurgulandığı ve eşitlik kav-
ramının altının çizildiği tam gün süren etkinlik, 
konuk konuşmacıların seyircilerin sorularını ce-
vaplamasıyla son buldu.
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Sorularla Alevilik

OMÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma Top-
luluğu tarafından organize edilen “So-
rularla Alevilik” adlı söyleşi, Eğitim Fa-
kültesi A Blok Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Toplu-
luğunun Akademik Danışmanı Dr. Öğr. 
Üyesi İbrahim Gül’ün rehberliğinde 
gerçekleştirilen etkinlikte, aynı za-
manda Mehmet Şahin bağlama eşli-
ğinde “Alevi Bektaşi Nefesleri” dinle-
tisinde bulundu.

 “Amacımız birbirinden uzak 
kalmış gönülleri birbirine tekrar 
yaklaştırmak”

Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğu Baş-
kanı Mehmet Şahin etkinliğin açılış konuşma-
sında “Biz Hacı Bektaş Veli Topluluğu olarak 
Anadolu’yu düşünceleriyle kan dökmeden, 
yüksek hoşgörü neticesinde İslam toprağına 
kazandıran düşünürlerden Hacı Bektaş Veli’nin 
felsefesini tanıtmak ve günümüzde de bu felse-
feyi yaşatmak üzere bir araya geldik. Amacımız, 
bulunduğumuz bölgeden başlayarak çeşitli poli-
tik sebeplerle birbirinden uzak kalmış gönülleri 
birbirine tekrar yaklaştırmak ve bu gönüllerin 
birbirlerini tanımalarına fırsat yaratmaktır. Hacı 
Bektaş Veli’nin birleştirici gücü, onun arı ve duru 
düşünceleriyle fikrimizi, dünya görüşümüzü ge-
nişletip, bu toprakların değerlerine sahip çıkarak 
ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği 
muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımıza 
inanmaktayız.” dedi.

“Farklılıklara rağmen birbirimizi 
sevmeliyiz”

Açılış konuşmasının ardından, topluluğun Aka-
demik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gül öğ-
rencilerle söyleşide bulundu.

Konuşmasında sevgi ve hoşgörünün vazgeçil-
mezliğine vurgu yapan İbrahim Gül “Amacımız, 
ülkemizdeki ayrılıkların taşıyıcısı olmak değil. 
Biz bu topraklar üzerinde yaşayan, binlerce yıl 
bir arada yaşamış olan ve farklılıklara rağmen 
birbirlerine kenetlenmiş insanlar arasında sevgi, 
hoşgörü ve bağlılığı diri tutmaktır. Bu ülkede ya-
şayan insanlar farklı olabilir. Farklılıklara rağmen 
birbirimizi sevmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde, 
Alevilik inancı İslamiyet’in içindedir. Alevilik’i, 
Sünnilik’in karşıtı olarak değil, tamamlayıcısı 
olarak görmeliyiz. Alevilik ayrı bir mezhep değil, 
gidilecek bir yoldur.” şeklinde konuştu.
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3. Girişimcilik Zirvesi’nde Deneyimler 
Paylaşıldı

Girişimci üniversite ve girişimci öğrenciler yetiş-
tirme misyonuyla hareket eden Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi; bünyesindeki öğrenci toplulukları 
aracılığıyla iş dünyasında, yenilikçilikleri ve fark-
lılıklarıyla ön plana çıkmış konukları davet ede-
rek öğrencilerine bu kültürü aşılamaya çalışıyor. 

Bu çerçevede OMÜ Kobi ve Girişimcilik Toplulu-
ğunca “3. Girişimcilik Zirvesi” düzenlenirken, Di-
jital İşveren Markası Platformu Youthall Kurucu 
Ortağı Elis Yılmaz, Webtures Dijital Bilişim A.Ş. 
Kurucusu Kaan Gülten, Mavi Toplum Aile ve Ço-
cuk Derneği (Mavi Taç) Başkanı Cesur Ceylan ile 
Seral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Erol 
Beytekin zirvenin konuşmacıları olarak yer aldı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Mavi 
Salon’daki zirvede; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, aka-
demisyenler ve davetliler ile öğrenciler bir araya 
geldi.

Rektör Bilgiç  “YÖK’e Girişimcilik Bölümü 
teklifimizi ilettik”

Ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de 
girişimciliğin önemine inanan bir üniversite ola-
rak Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) Girişimcilik 
Bölümünün kurulması yönünde teklif sundukla-
rını müjdeleyerek “Bu yönde bir girişimde bulu-
narak YÖK’e başvurduk. Bunu interdisipliner (di-
siplinler arası) lisansüstü program hâline getirip, 
fakülte mezunu olan öğrencilerimizin, girişim-
cilik konusunda yüksek lisans yapabilmelerini 

sağlamayı amaçlıyoruz. Burada bulunmanızın 
bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız 
her şey ülkemiz için, insanımız ve insanlık için. O 
nedenle hayattaki en güzel şey çalışmaktır, bu-
lunduğunuz her yerde çok çalışarak farkınızı or-
taya koymanızın en önemli girişimcilik olduğunu 
hatırdan çıkarmayın.” sözlerine yer verdi.

120 lirayla başlayan yolculuk

Zirvenin ilk konuşmacısı dijital işveren marka 
platformu Youthall’un kurucusu 24 yaşında-
ki Elis Yılmaz, “20’li Yaşlarda Girişimci Olmak” 
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Mikroplastik ve Çevresel Etkileri 
Atölyesi Uluslararası Katılımla Yapıldı
Çevre Topluluğu öğrencileri, 
Yunanistan’ın Patras ve Helenic Open 
Üniversitelerinden akademisyenlerin 
ve OMÜ Mühendislik Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın 
eşliğinde “Mikroplastik ve Çevresel 
Etkileri” konusunda bir atölye çalış-
ması gerçekleştirdi.

Yunanistan’ın Patras Üniversitesi öğ-
retim üyesi Dr. Hrissi Karapanagioti 
ve Helenic  Open Üniversitesi öğretim 
üyesi Dr. Ioannis Kalavrouziotis öğ-
rencileri konu ile ilgili bilgilendirerek 
çalışmalarını uygulamalı olarak aktar-
dı. 

Atölye çalışmaları kapsamında mikroplastik-
lerin evsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu 
çevreye yayılması, kirleticileri adsorplaması ve 
içme suyumuza kadar karışması aşamaları ve 
alınacak önlemler öğrencilerle tartışıldı. 

Dr. Hrissi Karapanagioti, mikroplastik tayini ve 
ayrıştırılması çalışmasını öğrencilerle birlikte 
atölyede deneysel olarak uyguladı ve faaliyet 
sonrası öğrencilerin mikroplastikler hakkındaki 
sorularını cevaplandırdı. Dr. Ioannis Kalavrouzi-
otis ise atık yönetimi hakkında üniversitelerinde 
yapılan çalışmalardan bahsetti, öğrenci ve öğre-
tim üyelerini yaz okuluna davet etti. 

başlıklı sunumunda Bilkent Üniversitesindeki 
eğitimi sırasında, staj konusunda öğrencilerle 
firma ya da şirket yetkililerini bir araya getirecek 
bir platformun olmadığının farkına vardığını be-
lirtti.

4 yıl önce ismi stajim.net olan ve Türkiye’deki 
üniversite öğrencilerinin staj bulmalarına fayda 
sağlayacak bir platformla yola koyulduklarını 
söyleyen Yılmaz “2 üniversite öğrencisi olarak 
web sitesini 120 lira ile kurduk. Bu yolculukta 
3 ayımız gece gündüz, durmadan dünyanın her 
yerindeki staj ilanlarını, staj programlarını, öğ-
rencilere yönelik yayımlanan iş ilanlarını araş-
tırmakla geçti. Yayına aldığımız web sitesine, bu 
verileri de gece gündüz demeden ve hiçbir mar-
kayla çalışmadan elle giriyorduk. Yani şöyle bir 
web sitesi düşünün: Facebook’un Hindistan’da 
ilanının olduğu; Amazon’un Amerika’da ilanının 
bulunduğu… Yani dünyanın en global web sitesi 
hâline geldik.” sözleriyle geldikleri noktayı katı-
lımcılarla paylaştı.

“Yenilikçilik her zaman kazandırır”

Zirvenin diğer konuşmacısı Serak Tekstil Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kadir Beytekin de yorgan-
cılıkla başlayıp ev tekstilinde giderek büyüyüp 
zirveye yerleşen şirketin öyküsünü katılımcılara 
aktardı.  Sunumunu; “Girişimciliğin Zor Yanları” 
alt başlığıyla iş dünyasının zorlu yolunda nasıl 
ilerlediğini anekdotlarla sürdüren Yönetim Ku-

rulu Beytekin, yakaladıkları başarının sırrını; 
doğru yerde ve zamanda doğru kişilere ulaşmak 
olarak özetlerken yenilikçiliğin her zaman ka-
zandırdığına dikkat çekti.

“Kendi sorunlarını çözemeyen başkalarının 
sorunlarını çözemez”

Sosyal Hizmet Uygulama Atölyesi Mavi Taç’ın 
Kurucusu Cesur Ceylan zirvenin bir diğer ko-
nuşmacı olarak, uygulamalı bir meslek ve di-
siplin olan sosyal hizmetin yöntem ve teknikleri 
hakkında katılımcıları aydınlattı. Konuşmasında 
sosyal hizmetin; bireyin bilgi, beceri ve yetenek-
lerini arttırıp onlara farkındalık kazandırdığına 
dikkat çeken Ceylan “Kendi sorunlarını çözeme-
yen uzman, danışman, terapist, eğitmen ya da 
sağlıkçı başkalarının sorunlarını çözemez.” dedi.

“Yerli arama motoru en büyük beklentilerim 
arasında”

Zirvenin bir başka konuğu Webtures Dijital Bi-
lişim A.Ş.’nin Kurucusu Kaan Gülten ise SEO 
(Search Engine Optimization / Arama Motoru 
Optimizasyonu) sektörü ile ilgili yürüttüğü çalış-
malar kapsamında elde ettiği deneyimleri katı-
lımcılarla paylaştı. Çalışmalarıyla bu sektördeki 
büyük bir bilgi açığını dolduran Gülten, en büyük 
arzusundan birinin ise “Türkiye’ye ait yerli ve 
devlet destekli arama motorunun Türk halkının 
hizmetinde olmasıdır” diye açıkladı. 
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 80. yıl dönümü anma etkinlikleri kap-
samında, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, “Atatürk’ü Anlamak” 
konulu bir konferans verdi. Ayrıca OMÜ Devlet 
Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana 
Sanat Dalı Türk Müziği Topluluğu, Doç. Dr. Ser-
hat Yener’in yönetiminde Atatürk’ün sevdiği 
şarkılardan oluşan müzik dinletisiyle etkinliğe 
anlam kattı.

Rektör Bilgiç “Atatürk’ün emanetini 
yüceltmek için Türk milleti dimdik 
ayaktadır”

Konferans, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in 
selamlama konuşmasıyla başladı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı’nın 
komutanı Atatürk’ü anmak için bir araya 
gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Rektör Sait Bilgiç  “Atatürk öldüğünde, liderini 
kaybeden Türk milleti çok ağladı. Onun emaneti 
olan bu ülkeyi yüceltmek için, özgür ve güçlü 
bir şekilde geleceğe yürüyebilmek için Türk 
milleti dimdik ayakta ve onun gösterdiği yolda 
yürümektedir.” dedi.

Atatürk’ün çok zor şartlarda Türk milletine 
önderlik ettiğini hatırlatan Rektör Bilgiç “Zor 
şartlarda Kurtuluş Savaşı’na önderlik etmekle 
kalmamış aynı zamanda fikirleriyle, yol göste-

riciliğiyle de yüreğimizde yer etmiş önemli bir 
isimdir Atatürk. “ diye konuştu.

“Bilimin ve aklın çizdiği yolda yürümeye 
devam edeceğiz”

Atatürk’ün ‘Ben size dogma bırakmadım. Benim 
fikirlerim bilime ve akla aykırı düştüğünde bili-
mi ve aklı seçin” sözünün çok doğru bir tespit 
olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sait Bilgiç “Bili-
min gücüne inanan, aklının ve varlığının farkında 
olan insanlar, kendini köleleştirecek bir anlayışa 
sahip olmamalı. Bizler bu ışık altında, bilimin ve 
aklın yol göstericiliğinden ayrılmadan, Türk mil-
letinin değerlerinin, dünya gerçeklerinin de far-
kında olarak çizdiğimiz yolda yürümeye devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu vatanı gelecek nesillere mamur ve müreffeh 
bir şekilde bırakabilmek için çok çalışmak ge-
rektiğinin altını çizen Rektör Bilgiç “Bu vatan için 
canlarını feda eden şehitlerin yanında çok çalış-
mak büyük bir fedakârlık değil. Kendimiz, vata-
nımız, hatta insanlık için çok çalışıp, çok üret-
mekten başka şansımız yok.” şeklinde konuştu.

Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve min-
netle andığını ifade eden Rektör Sait Bilgiç “Al-
lah onlara layık olmayı nasip etsin” diyerek ko-
nuşmasını sonlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk, 80. Ölüm Yıl 
Dönümünde Anıldı
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Prof. Dr. Çağlayan “Osmanlı yıkıldığı için 
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu”

Verdiği “Atatürk’ü Anlamak” konulu konferansta 
Atatürk’ü hayatı, kişiliği, savaşları, ekonomik, si-
yasi ve diplomatik ilişkileri bakımından çok yönlü 
bir şekilde anlatan Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağla-
yan da “Yakın tarihin en mümtaz şahsiyetlerin-
den biri olan Mustafa Kemal Atatürk’ü 80. ölüm 
yıldönümünde şükranla anıyorum.  Atatürk’ün 
kıymetini bizler bugün yeterince takdir edemi-
yoruz ama Atatürk çağdaşı devlet adamlarının 
takdir ettiği dünyanın saygın bir lideridir.” dedi.

Atatürk’ün Milli Mücadele’nin lideri olma vas-
fının yanı sıra fikir ve idealleriyle bugün Türki-
ye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığında, dilinde ve 
sanatında yaşadığını ifade eden Kaya Tuncer 
Çağlayan “Atatürk Osmanlı Devleti’nin zor dö-
neminde Osmanlı coğrafyasının pek çok yerin-
de parçalanmasına engel olmak için savaşmış 
bir komutandır.  Özellikle belirtmek istiyorum 
ki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlıyı yıkmadı, Os-
manlı yıkıldığı için Türkiye Cumhuriyeti kurul-
du.” şeklinde konuştu.

“Atatürk Türk milletini birleştiren bir lider”

Atatürk’ün en önemli iki özelliğinin Türk milleti-
nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çağlayan 

“Sevr Anlaşması’na karşı bir kurtuluş reçetesi 
olmuş, umudunu kaybetmiş Türk milletinin li-
deri olarak 19 Mayıs’ta Samsunumuzu şereflen-
dirmiştir. Bugün Orta Doğu’da yaşanan kaotik 
duruma baktığımızdao ülkelerin asıl sorunları-
nın temelinde onları birleştiren bir lidere sahip 
olmamaları yatar. Ancak Atatürk, Türk milletinin 
gönlünü fethederek toplumu birleştirici bir lider 
olmuştur. Yüce gönlü sayesinde insanlar etrafın-
da birleşmiş, yanında yer alan Kazım Karabekir 
gibi silah ve dava arkadaşlarıyla kurtuluş müca-
delesini kazanmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Hasta adamdan saygın bir devlete”

Atatürk’ün, Türklüğü devletin merkezine koydu-
ğunu kaydeden Kaya Tuncer Çağlayan, “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” vecizesiyle ve uluslararası 
ilişkilerinde diğer milletlere karşı saygılı ve saygı 
duyulan bir lider olduğunun altını çizdi. Çağlayan 
şu sözlerle konuşmasına devam etti: “Türkiye o 
dönem yeni kurulan Milletler Cemiyetine bizzat 
davet edilmiştir. Hasta adamdan saygın bir dev-
lete döndürmüştür Türkiye’yi. Ayrıca iddia edil-
diği gibi Mustafa Kemal, İslam dünyasına sırtını 
dönmemiştir. O dönemde bağımsız tüm İslam 
devletleriyle iyi ilişkiler kurmuştur. İslam ve Batı 
coğrafyasının bir arada olabileceğini gösteren 
modern bir ülke kurdu. İslam’a da Diyanet İşleri 
Başkanlığını kurarak, Kur’an mealini yaptırarak 
hizmetlerde bulundu. Asla İslam karşıtı bir lider 
değildi.”

Atatürk’ü kendini Türk milletine vakfetmiş lider 
olarak tanımlayan Prof. Dr. Çağlayan, onun eko-
nomi, eğitim, sağlık, kadın hakları gibi pek çok 
konuda yaptığı inkılapları aktararak onun milli 
iradeye verdiği öneme de değindi.  Atatürk’ün 
gençlere “Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşa-
tacaksınız” sözünü hatırlatan Çağlayan 15 
Temmuz’da Türk gençliğinin bu sözün gereğini 
yerine getirdiğinin altını çizdi.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’a, verdiği değerli 
bilgiler için teşekkür ederek fidan sertifikası tak-
dim etti.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edi-
şinin 80. yılında, tüm yurtta olduğu gibi ulusal 
kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun’da da 
törenlerle anıldı.

Samsun Valiliği tarafından düzenlenen resmî 
anma töreni, Ulu Önder’in kurtuluş meşalesini 
yaktığı Samsun’da Onur Anıtı’na çelenk sunul-
masıyla başladı.

Anma törenine; Vali Osman Kaymak, Samsun 
milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zih-
ni Şahin, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep 
Ali Üstün, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Samsun 
protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saatler 09:05’i gösterdiğinde saygı duruşunda 
bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın söylenme-
sinin ardından Vali Osman Kaymak şeref defte-
rini imzaladı.

Onur Anıtı’ndaki törenden sonra Vaki Kaymak ve 
beraberindeki Samsun protokolü, Atatürk Kültür 
Merkezi (AKM) Güzel Sanatlar Galeri’nde açılan 
“Atatürk Fotoğrafları Sergisi”ni gezdi.

Anma programı AKM Büyük Salon’da OMÜ öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın “Ata-
türk ve Millî İrade” konulu konuşmasıyla devam 
etti. Anma programı, öğrencilerin “Atatürk Ora-
toryosu” performansı ve şiirlerin okunmasıyla 
sona erdi.

OMÜ’de 10 Kasım Töreni

OMÜ Senatosu da Atatürk’ü, Üniversite kampü-
sünde düzenlediği anma programıyla yâd etti. 
Programda; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meh-
met Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, Üniversite Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Senato üyeleri ile 
öğretim üyeleri ve öğrenciler hazır bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan 
program, Atatürk’ün hayata gözlerini kapadığı 
saat 09:05’te saygı duruşunda bulunulması ve 
ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle de-
vam etti.

Programda Üniversite adına söz alan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Atatürk’ün 
dehasına ve liderlik vasıflarına dikkat çekerek 
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk vatanının en 
talihsiz ve en uğursuz günlerinde, ülkemizin ve 
milletimizin küllerinden yeniden doğuşuna ön-
derlik etmiş, dünya tarihinde eşine az rastlanır 
bir deha ve liderlik örneği göstererek vatanına 
kesin zaferi ve kurtuluşu getirmiştir.” dedi.

Özgürlüğümüzü ve vatanımızı Atatürk’e borç-
lu olduğumuzu hatırlatan Prof. Dr. Kuran Ata-
türk ve şehitlerimizi“80.ölüm yıl dönümünde 
Kurtuluş’un önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, 
fikirleriyle yolumuza ışık olan Yüce Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Cum-
huriyetimizin kurulması ve yaşatılmasını canı 
pahasına sağlayan tüm aziz şehitlerimizi saygı, 
rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” sözleriyle 
selamladı.

Cumhuriyetimizin Mimarı Yâd Edildi
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“Sigortasız Sigortalı” Filmine Birincilik 
Ödülü
İletişim Fakültesi Radyo Tele-
vizyon ve Sinema Bölümü (RTS) 
3. sınıf öğrencisi Yunus Tüzen, 
Sosyal Güvenlik Kurumunun 
(SGK) düzenlediği kısa film ya-
rışmasında “Sigortasız Sigor-
talı” adlı kısa filmi ile birincilik 
ödülüne layık görüldü.

SGK; kayıt dışı istihdamla mü-
cadele etmek ve kayıtlı istih-
dam düzeyini yükseltmek için 
uygulamaya koyduğu projeler 
kapsamında, geleceğin med-
ya profesyonelleri olan iletişim 
fakültesi öğrencilerine yönelik 
“Sen Çek Kayda Geçsin” konulu 
kısa film yarışması düzenledi.

284 filmin katıldığı yarışmada, 
işverenin çalışanlarına taşıttı-
ğı eşyaların sigortalı olmasına 
rağmen, çalışan işçilerin sigor-
tasız olması konusuna değinen “Sigortasız Si-
gortalı” adlı kısa filmi ile yarışmaya katılan RTS 
3. sınıf öğrencisi Yunus Tüzen birinci oldu.

Ödül töreni, Ankara Esnaf Bilgilendirme 
Toplantısı’nda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Abdül-
rezak Altun’un jüri başkanlığını yaptığı yarışma-

da, jüri üyeleri arasında Dr. Andreas Treske, TRT 
yapımcısı Ergin Erenoğlu, yönetmen Eray Mert 
ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Kerem Boz-
kurt yer aldı.

Yunus Tüzen’in 1.’lik ödülü olan 10 bin liralık he-
diye çeki, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı 
tarafından verildi.

Rektör Bilgiç, Serbest Dalış Türkiye 
Rekortmeni Öğrencisini Ağırladı
Paletsiz Sabit Ağırlıklı Serbest Dalış 
Branşı’nda 3 metreye dalarak ve Türkiye 
rekoru kırarak  Türkiye şampiyonu olan 
OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. sı-
nıf öğrencisi Yaren Türk’ü, Rektör. Prof. Dr. 
Sait Bilgiç makamında ağırladı.

Ziyarette Yaren Türk’e; Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Yalçın Taşmektepligil, Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı ve Dr. Öğr. Üyesi 
Özgür Bostancı da eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Yaren Türk’ü 
güzel ve gurur verici başarısından dolayı 
tebrik ederken, kendisini hediye ile ödül-
lendirdi.
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İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Hadis 
Ezberlemede Yarıştı
İlahiyat Fakültesi, “Mevlid-i Nebi” etkinlikleri 
kapsamında “40 Hadis Ezberleme Yarışması” 
düzenledi. 

Jüri başkanlığını İlahiyat Fakültesi Temel İs-
lam Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin 
Akgün’ün yaptığı yarışmanın diğer jüri üyeleri 
ise Samsun İl Müftü Yardımcısı Vedat Başsan 
ile İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlileri Bekir 
Özüdoğru ve Arş. Gör. Recep Köklü oldu.

OMÜ İlahiyat Fakültesinden 6 öğrencinin 6 ka-
tegoride yarıştığı etkinlikte, öğrenciler seçtikleri 
kategoride yer alan 10 farklı hadisi Türkçe anla-

mıyla birlikte ezbere okuyarak jüri üyelerinden 
en yüksek puanı almaya çalıştı.

Birinci olan İsmail Dalgıç’ın umre ödülü kazan-
dığı yarışmanın ikincisi Serdar Küskün, üçüncü-
sü ise İdris Sissoko oldu. İlk üçe giren öğren-
cilere ödüllerini İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cengiz Batuk ve Samsun İl Müftü Yardımcısı 
Özlem Kalyoncu Şirin verirken diğer yarışmacı-
lara ise ödüllerini İlahiyat Fakültesi Temel İslam 
Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Akgün 
ve Samsun İl Müftü Yardımcısı Vedat Başsan 
takdim etti.

Fizyoterapi Öğrencileri Tıp Tarihi 
Müzesini Gezdiler
OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Fizyo-
terapi Bölümü 2. sınıf öğrencileri, “Fizik Tedavi 
Yöntemleri” dersi kapsamında 
Amasya’daki Sabuncuoğlu Tıp ve 
Cerrahi Tarihi Müzesi’ni ziyaret 
ettiler.

Havza MYO Fizyoterapi Bölü-
münden Dr. Öğr. Üyesi Ercan 
Tural ile birlikte müzeyi gezen 
öğrenciler, 15. yüzyılda yaşamış 
olan ünlü Türk hekimi Şerafettin 
Sabuncuoğlu’nun hastaları te-
davi etmek için kullandığı tedavi 

tekniklerini, hazırladığı ilaçları ve formülleri ye-
rinde görmüş oldular.
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Amerikan Eğitim Ataşeşi David Fay 
Eleştirel Medya Okuryazarlığını Anlattı
OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), düzen-
lediği konferansla Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Elçiliği İngilizce Eğitim Ataşesi David Fay’i 
konuk ederek teknolojik dönüşümün yaşandığı 
çağımızda eleştirel medya okuryazarlığını gün-
demine taşıdı.

Ataşe David Fay’in konuşmacı olduğu konferan-
sı; YDO Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan, akade-
misyenler, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmen-
liği Bölümü öğrencileri ile YDYO Hazırlık Sınıfı 
öğrencileri takip etti. Programda ayrıca, yapılan 
atölye çalışmasıyla da öğrenciler, İngilizce pra-
tik düzeylerini arttırmaya yönelik etkinliklerde 
bulundular.

“Dijital Çağda Eleştirel Medya Okuryazarlığı” te-
malı İngilizce sunumunda Eğitim Ataşesi David 
Fay, dijitalleşmenin çok yoğun bir şekilde his-
sedildiği günümüz dünyasında, eleştirel medya 
okuryazarlığı konusunda nelere dikkat edilmesi 
gerektiğine dair yorum ve değerlendirmelerini 
katılımcılarla paylaştı.

“Dijital okuryazarlık eleştirel farkındalık ve 
sağlıklı şüphe yaratmak için kullanılıyor”

Sunumunu örnek metin ve görseller eşliğinde 
detaylandıran Ataşe David Fay, geçmişteki tab-
letlerden günümüze uzanan dijital okuryazarlı-
ğın, iletişimde gerek metinsel gerekse görsel ör-
neklerle eleştirel farkındalık ya da sağlıklı şüphe 
yaratmak için kullanıldığına dikkat çekti. Gele-
ceğin öğretmenlerinin, yabancı dil derslerinde 
bu bilinç ve duyarlılıkla mesleklerine odaklan-
maları gerektiğini vurgulayan Fay, yeni nesil 

öğretmenlerin, artık geleneksel metotlarla ders 
vermeyeceklerine; “neden” ve niçin” sorularının 
doğru cevaplarının alınmasını sağlayan görsel-
lerle donatılmış sınıflarda yabancı dil öğretebi-
leceklerine işaret etti.

Konuk Ataşe David Fay, konuşmasında yazılı ve 
görsel basında çıkan metinlerin eleştirel bir ta-
vırla ele alınmasının gerekliliğine vurgu yapar-
ken, bu yaklaşımın, kişiye hızla dijitalleşen dün-
yada toplumu ve olayları daha iyi anlayabilme ve 
yorumlama şansı sunduğunu dile getirdi.

İngilizce olan konferansta, öğrenciler ise bir 
yandan konuya dair fikirlerini İngilizce ifade 
etme fırsatı yakalarken, diğer taraftan dijital 
çağda eleştirel okuryazarlığın anlamını ve bo-
yutlarını sorgulama şansı elde etti.
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e-İhale Hizmet İçi Eğitim Programı 
Tamamlandı
Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Bi-
rimi,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile diğer kamu 
kurumlarının idari personeline yönelik “e-İhale 
Hizmet İçi Eğitim Programı” düzenledi.

Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Çiğdem Gök-
çe ile Kamu İhale Uzmanı M. Melek Çelik’in su-
numlarıyla katılımcıların bilgilendirildiği hizmet 
içi eğitim programına; Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı, OMÜ’nün çeşitli birim-
lerinde görevli idari ve akademik personel ile 
Samsun’un farklı kurumlarından çalışanlar ka-
tıldı.

“e-İhale sistemine geçilerek elektronik ihale 
uygulamalarına birçok yenilik geldi”

Programın açılış konuşmasını yapan Personel 
Daire Başkanlığı Şube Müdürü Cengiz Çelik, ve-
rimliliği arttırmak ve mali saydamlığı sağlamak 
amacıyla güncellenen Kamu İhale Mevzuatı ile 
birlikte e-İhale Sistemi’nin devreye alındığı-
nı ifade ederek şöyle devam etti: “Bu sistemle  
elektronik ihale uygulamalarına birçok yenilik 
getirildi. Bu yeniliklerin neler olduğunu eğitimle-
rimizde anlatacağız.”

“Büyük bir aile ve büyük bir kurumuz”

Üniversitenin 7 bine yakın personeli ve 56 bin 
öğrencisi ile büyük bir aile ve Türkiye’nin en bü-
yük kurumlarından biri olduğunu, personel ile 
aile ortamında özverili bir şekilde, hizmet kali-
tesini daha yüksek yerlere çıkarmak için çalış-
tıklarını dile getiren Genel Sekreter Menderes 
Kabadayı ise “Bu aileye layık olabilmek, onların 
sevk ve idaresini daha verimli bir hâle getirebil-

mek için bir şeyler yapmamız şart. Bu nedenle 
bu program, bizim yaptığımız birçok çalışmadan 
bir tanesi. Düzenlemiş olduğumuz e-ihale eğiti-
mine 78 kamu idaresinden ve Üniversitemizden 
410 satın alma işleri ile ilgili çalışma yapan per-
sonel teveccüh edip katılmışlardır. Kendilerine 
Üniversitem ve şahsım adına çok teşekkür ede-
rim.” diye konuştu.

 “OMÜ şeffaflık ve daha fazla katılım için 
doğrudan temin usulü ile yapılan satın alma 
işlemlerini web sayfasında ilan ediyor”

e-İhalenin temellerinin 2010 yılında EKAP’la 
(Elektronik Kamu Alımları Platformu) atıldığını 
belirten Menderes Kabadayı “2002 yılında ya-
salaşan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, günün 
ihtiyaçlarına göre değiştirilerek kamu kaynak-
larının etkin verimli ve daha tasarruflu kullanıl-
ması ve saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, 
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihti-
yaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılan-
masını sağlamak için yenilikleri kapsamaktadır.
Daha şeffaf nasıl olunabilir? Kamu ihalelerinde 
katılım daha yüksek, daha objektif ihaleler nasıl 
olabilir? Bunların çareleri aranıyor. e-İhalenin 
de bunlardan birisi ve en önemli yeniliklerinden 
olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız 
sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuo-
yuna açıklanan ‘Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük 
İcraat Programı’nda yer alan e-İhalenin yay-
gınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin 
azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürül-
mesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması 
hedeflenmiş ve bu bağlamda 19 Haziran 2018 
tarihinde yapılan mevzuat değişikliği ile hizmet 
alımlarında 1 milyon ve mal alımlarında 8 milyon 
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TL ile sınırlandırılan e-İhaledeki parasal sınır, 2 
Ocak 2019 tarihi itibariyle kaldırılarak daha yay-
gın hâle getirilecektir. Kamu alımlarında rekabe-
tin arttırılarak kaynakların daha etkin ve verimli 
kullanılmasını sağlamak amacıyla, geçerli teklif 
sahibi isteklilerinin, elektronik ortamda eksiltme 
şeklinde sunulan yeni fiyatlar üzerinden yeniden 
yarışabilmelerine imkân tanıyan ‘elektronik ek-
siltme’ uygulamasının devreye alınmasının da 
ihalelerde rekabeti artıracağı kuşkusuzdur. Bu 
uygulamaların yeni olması nedeniyle birtakım 
aksaklıklar elbette olacaktır ama amaç şeffaf 
ve katılımı yüksek ihaleler yapmaktır. Üniver-
sitemiz, almış olduğu bir kararla yasal zorun-
luluk olmadığı hâlde, doğrudan temin usulü ile 
yapılan alımları, çok acil olanlarının dışında ta-
mamını web sayfasında ilan etmektedir. Bura-
da yüzde 95 başarıya ulaşmış durumdayız.  Bu 
uygulamamız e-İhale sistemine benzemekte-
dir. Üniversitemiz bu uygulamalarla alımlarını 
daha şeffaf yapmayı ve isteklilere fırsat eşitliği 
sunarak daha yüksek katılım sağlamayı amaç-
lamaktadır. Bu uygulamaların yaygınlaşması 
kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına 
katkı sağlayacaktır.  Şu an bir kartuş alımı için 
bile Türkiye’nin her yerinden teklifler gelebiliyor. 
Bu durum iş yükü ve sorumluluğu arttırıyor ama 
katılım ve şeffaflığı da arttırıyor. Dolayısıyla alım 
maliyetlerini aşağıya çekiyor. Tabii belli bir dö-
nem sonra istatistiksel rakamlar durumu daha 
net gösterecek bize. Ama şu anki göstergeler 
bunun doğru bir adım olduğunu söylüyor.” ifa-
delerini kullandı.

“Kazancın bir numaralı kuralı tasarruftur”

Kamu İhale Kurumunun istatistiklerine göre 
Türkiye’de bir yılda 3 milyar TL civarında “doğ-
rudan temin usulü” alım yapıldığına dikkat çe-
ken Genel Sekreter Kabadayı “Bu çok büyük bir 
rakam. Bu alımlara şeffaflık ve tasarruf getirir-

sek ülkemizi büyük bir maliyetten kurtarırız ki 
kazancın bir numaralı kuralı tasarruftur. Kısaca-
sı bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komu-
tanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu hepimizi 
kurtarır. Bizim göstereceğimiz her hassasiyet, 
bu memleketin geleceğine koyulmuş tuğladır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter Kabadayı, katkılarından dola-
yı eğitimciler Grup Başkanı Çiğdem Gökçe ve 
Kamu İhale Uzmanı M. Melek Çelik’e de teşek-
kür ederek “fidan sertifikası” takdim etti.
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İlahiyat Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi Eğitim ve 
Araştırma Derneği, “Vefatının 15. Yılında Aliya 
İzzetbegoviç: Hatırlamak, Anmak ve Yaşatmak” 
başlıklı konferans düzenledi.

Konferansa; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Aydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cen-
giz Batuk, konferansın konuk konuşmacısı Millî 
Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri Sosyolog Dr. 
Necdet Subaşı, akademisyenler ve kalabalık bir 
öğrenci topluluğu katıldı.

Rektör Bilgiç “Ağzından çıkan her söz 
insanlığa bir mesaj mahiyetindedir”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç konuşmasında 
İzzetbegoviç’e dair “İzzetbegoviç, gözünün 
önünde yaşanan tüm zulümlere rağmen ‘Zalim-
lerden olmayınız, eğer biz de zalim olacaksak 
zulme karşı verdiğimiz savaşın ne anlamı var’ 
diyebilmiştir. Ağzından çıkan her söz insanlığa 
bir mesaj mahiyetindedir. Bunun arkasında da 
yatanın özgür bir insan olduğunu görüyorsunuz. 
Çünkü ‘Allah’ın iradesine kendini teslim eden bir 
insanın, insanın iradesine karşı bağımsız kalma-
sı ne kadar güzel’ anlamında bir sözü var. Böyle 
teslim olmuş bir insanın ne kadar güçlü olur-
sa olsun, hangi kayıplara mal olursa olsun bir 
haksızlığa ve zulme karşı durmaması mümkün 
değildir. O yüzden bugün bu konferansta Aliya 
İzzetbegoviç’i yâd ederken bir kez daha kendi-
mizi gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyo-
rum.” sözlerine yer verdi.

“Asıl yetimlik; devletsiz ve vatansız 
kalmaktır”
Konferans başlamadan önce Öğr. Gör. İsmail 
Hodziç de İzzetgegoviç’in biyografisini paylaş-
tığı bir sunum gerçekleştirdi. Hodziç sunumunu 
“Lügatlerde yetim kalmak, annesiz-babasız kal-
mak olarak tanımlanır. Ama asıl yetimlik -bunu 
yaşayan biri olarak söylüyorum- devletsiz ve va-
tansız kalmaktır. Siz siz olun, eğer yetim olmak 
istemiyorsanız bayrağınıza ve vatanınıza sahip 
çıkın. Hiçbir zaman mülteci değil, ensar olmaya 
devam edin.” dedi.
Konuşmaların ardından Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakan Müşaviri Sosyolog Dr. Necdet Subaşı’nın 
verdiği konferansa geçildi. Bakan Müşaviri Su-
başı, konuşmasına başlarken İzzetbegoviç’i ila-
hiyat fakültelerinin arasında bir tek OMÜ İlahiyat 
Fakültesinin andığına dikkat çekerken bununla 
gurur duyulması gerektiğini söyledi.

Dr. Necdet Subaşı “Düşünceleri ve eylemleri 
arasında bütünlük kurmayı başarmış ender 
kahramanlardan biriydi”
Müşavir Subaşı, sözlerinin devamında Aliya 
İzzetbegoviç’i “Bugün ciddi bir düşünce adamı-
nı, bir entelektüeli, düşünceleri ve eylemleri ara-
sında bütünlük kurmayı başarmış ender kahra-
manlardan birini konuşacağız. Bir siyasi lider ve 
bir devlet başkanından, Avrupa’da sıkışmış bir 
coğrafyada bir ulusu, ümmete mensup bir hal-
kı inşa etmeye ve yeniden yaşatmaya ve tabii ki 
onu dünyaya entegre etmeye çalışan bir kahra-
mandan bahsediyoruz. Sayesinde Balkanları ta-
nıdığımız ve Avrupa’daki mirasımızdan haberdar 
olduğumuz bir adam.” şeklinde tanımladı.

“Bilge Kral” Aliya İzzetbegoviç Anıldı
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Doğru İş için Ne Yapmalı?
OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yükseko-
kulu (MYO); kariyer etkinlikleri çerçevesinde öğren-
cileri için “İş Mülakatı Teknikleri ve Öz Geçmiş Ha-
zırlama Eğitimi” verdi. Eğitimi, İŞKUR yetkililerinin 
yanı sıra özel sektörden üst düzey yöneticiler, insan 
kaynakları ve kariyer uzmanları gerçekleştirdi.

İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danış-
manı Ayça Memu, özel bir firmanın Bölge Müdürü 
Ercan Yaldız, öğrencilere yüz yüze eğitim verirken, 
Türkiye’nin en önemli istihdam platformlarından 
biri olan kariyer.net Eğitim Müdürü Seyhan Üner 
ise telekonferansla eğitime katılarak sunumunu 
gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Eğitim etkinliğinde; öz geçmiş hazırlama, iş mü-
lakatında dikkat edilecek konular, doğru işin se-
çilmesi, iş görüşmelerinde en sık yapılan hatalar, 
profesyonel hayata hazırlanmak için yapılması 
gerekenler, özel sektörün aradıkları elemanlar-
dan beklentileri gibi iş hayatına yeni katılacak 
gençler için çok değerli bilgiler aktarıldı.  

Seminerin açılış konuşmasını yapan MYO Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör.Hakan Can Altunay “Ama-
cımız; bu yıl mezun olacak ikinci sınıf ile birinci 
sınıf öğrencilerine iş hayatına atılırken ihtiyaç du-
yacakları bilgileri, alanının uzman kuruluşları ve 
eğitmenleri vasıtasıyla sunmaktı. Çok değerli ka-
tılımcılara tecrübelerini öğrencilerimizle paylaş-
tıkları teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Ceyhan’ın Minik Konukları
Çarşamba Şenyurt Köyü İlköğre-
tim Okulu 4. sınıf öğrencileri, Rek-
tör Yardımcısı Vedat Ceyhan ile bir 
araya gelerek sohbet etti.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Şen-
yurt İlköğretim Okulu 4. sınıf öğ-
rencileri ilk olarak öğretmenleri 
eşliğinde Üniversite kampüsünde 
bulunan Planetaryum’u (Gökevi) 
ziyaret ederek sahnelenen uzay ti-
yatrosunu izledi. 

Minik öğrenciler ardından Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan’ı 
makamında ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek ta-
nışıp sohbet eden Ceyhan, onlara çok çalışmala-
rını ve hayallerinden vazgeçmemelerini tembih 
ederek “Minik dostlarımızın da ziyareti bizleri 
çok memnun etti. Ülkemizin yarınları olacak bu 
öğrencilerimizin yolları ve bahtları açık olsun. 

Onlara sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine sa-
hip çıkmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ça-
lışkan, araştıran, sorgulayan, ülkesine ve milleti-
ne bağlı kuşaklar olarak eğitmek ve yetiştirmek 
hepimizin önceliği ve sorumluluğudur.” şeklinde 
konuştu.  
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Müslümanların sorunlarına yönelik yazıları ve ki-
taplarıyla tanınan yazar Atasoy Müftüoğlu, İlahi-
yat Fakültesinde “Sahte Mutlakların Hükümdar-
lığı” konulu bir konferans verdi.

 “İslami farkındalığı yeniden kazanmak genç 
kuşakların sorumluluğunda”

Konuşmasında İslami farkındalığın ve bütünlü-
ğün yeniden kazanılarak ilahi sınırların korun-
ması gerektiğine dikkat çeken Atasoy Müftüoğlu 
şöyle devam etti: “İlahi sınırları koruyamadığı-
mız bir dünyada yaşıyoruz. Tepeden dayatılan 
sahte bir varoluş, bilgi ve görüşlerle hayatımızı 
sürdürüyoruz. İslami farkındalığı kaybettiğimiz 
günden beri İslami olmayan bir yaşama sürgün 
edildik. Oysa İslami farkın-
dalık, içtenlik ve liyakat is-
ter. Bu farkındalığı yeniden 
kazanarak parçalanmış İs-
lami bütünlüğü yeniden kur-
mak genç kuşakların sorum-
luluğunda.”

 “Müslüman tüm 
insanlıkla temas 
edebilmelidir”

İslam’ın 1600’lü yıllardan 
sonra içerik üretemediğine 
işaret eden yazar Müftü-
oğlu “İslam, uzun bir süre 

önce içe kapanma sürecine girerek edilgen bir 
konuma geldi. Tarihe, gerçeğe, üretkenliğe ya-
bancılaşma da üretene muhtaçlığı yarattı. Yeni 
dünyaya eski cevaplarla katılamazsınız. Bu ne-
denle bugünkü dil, hiçbir çevrenin ilgisini çekmi-
yor. Oysa Müslüman, tüm insanlıkla temas ede-
bilmelidir. Kur’an’ın uyarılarına rağmen bâtıniyi 
kesin dinî bilgi kaynağı olarak almaksa, akılla 
ve tarihle teması kesmek demektir.” ifadelerini 
kullandı.

Fakültenin konferans salonunda düzenlenen et-
kinliğe; Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Aydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cengiz Batuk, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Yazar Müftüoğlu İlahiyat Fakültesinde 
Konferans Verdi
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KOSGEB Gençlere Desteklerini Anlattı
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu’nda 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek-
leri adlı konferans KOSGEB Samsun İl Müdürü Ne-
bahat Livaoğlu tarafından verildi.

Girişimcilik ve Yenilikçilik dersi kapsamında dü-
zenlenen konferansa Çarşamba Ticaret MYO Mü-
dürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, Müdür Yardımcıları 
Öğr. Gör. Hakan Can Altunay, Öğr. Gör. Turgay Ya-
vuzarslan, Öğr. Gör. Mürsel Kan başta olmak üzere 
öğretim elemanları ve kalabalık bir öğrenci toplu-
luğu katıldı.

Konferansta KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat 
Livaoğlu, Yeni Girişimci Programı kapsamında; Ge-
leneksel Girişimci Programı,  İleri Girişimci Prog-
ramı ve diğer KOSGEB destekleri hakkında bilgiler 
verdi.

Nebahat Livaoğlu “ Geleneksel Girişimci Program-
larında hedef, işletmeleri kuruluş yıllarında des-
teklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik et-
mektir. İleri Girişimci Programı ise hedef, yenilikçi, 
sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/
yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının 

arttırılmasıdır. KOS-
GEB bu programlar 
kapsamında istih-
dam desteği kap-
samında kuruluş ve 
performans desteği 
vermektedir.” dedi.

Livaoğlu, KOSGEB 
‘in ileri teknolojiye 
yönelik destekleri-
nin yurt dışından alı-
nan hammaddelerin 
ülkemizde üretilme-
sini teşvik etmek olduğunu vurguladı. Ayrıca ka-
dın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade 
etti. Konferans, Nebahat Livaoğlu’nun öğrencilerin 
KOSGEB destekleri hakkındaki sorularını cevapla-
masıyla devam etti.

MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir konferansın 
kapanışında “Bugün yoğun işleri arasında bizlere 
zaman ayırdığı ve genç arkadaşlarımıza içi dolu 
keyifli sunumları için KOSKEB İl Müdür Sayın  Ne-
bahat Livaoğlu’na çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Li-
vaoğlu ise gençlerle birarada olma fırsatı verdikleri 
için Prof. Dr. İsmail Aydemir’e teşekkür etti.

Gelecek Zirvesi Hazırlıkları Başladı

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Akademik 
İlişkiler Komitesi yetkilileri, “3. Gelecek Zirvesi 
2019” etkinliği için organizasyon hazırlıklarını 
başlatmak üzere geldikleri OMÜ’de, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ı makamında zi-
yaret etti.

TİDE’nin Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Ka-
mil Uzun, Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Nuran Cö-
mert, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Usluer ve Ge-
nel Müdür Ertan Küçükyalçın; Rektör Yardımcısı 
Kuran’dan Üniversite hakkında bilgi aldı. Konuk 
heyet de TİDE ve faaliyetleri hakkında bilgiler 

aktarırken “Gelecek Zirvesi 2019” etkinliği hak-
kında fikir alışverişinde bulundular.

OMÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Yılmaz’ın reh-
berlik ettiği ziyaret boyunca TİDE yetkilileri; et-
kinlik mekânlarını gezip Üniversitenin İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Muhsin Doğan, Turizm Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Fatma Aydın ile İç Denetim Birimi Baş-
kanı Şükrü Makaracı, İç Denetçiler Mete Erdem 
Özgül ve Seydi Yener Günay’ı makamlarında zi-
yaret ederek organizasyon öncesi değerlendir-
melerde bulundular.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Erasmus Koordi-
natörleri Bilgi Günü” etkinliği Amisos Otel Kon-
ferans Salonu’nda yapıldı.

Etkinlik; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Bü-
yükelçi Christian Berger, eşi Marilena Berger ve 
ekibi, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Uluslararası 
İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, 
Erasmus+ Kurum Koordinatörü Emine Bol Yazıcı 
ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Kızılkaya “Çok önemli bir yol 
katettik”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uluslararası 
İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya 
hazırladıkları projelerin önemli getirileri olduğu-
na işaret ederek “Bugün Erasmus projeleri na-
sıl hazırlanmalı, bu projeleri hazırlarken nelere 
dikkat etmeliyiz gibi konu başlıklarıyla sizleri 
bilgilendirirken, aynı zamanda bizler de bilgile-
neceğiz. Üniversitemizdeki öğretim üyelerinin 
temel misyonlarından birisi de eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin yanı sıra bu tarz proje hazırlıkla-
rını gerçekleştirmek. Hazırladığımız projeler so-
nucunda Erasmus Ofisi’nin bütçesi 300 bin av-
rodan 1 Milyon 500 bin avroya çıktı. Çok önemli 
bir yol katettik.” dedi.

Rektör Bilgiç “Kültürlerarası etkileşim 
dünyada iyiliğe hizmet edecek”

Düzenlenen etkinliğin, Erasmus Koordina-
törlüğü’nün Erasmus faaliyetlerine verdiği öne-
min bir göstergesi olduğunu ifade eden Rektör 

Prof. Dr. Sait Bilgiç de Erasmus Programı’nın 
OMÜ’de başlama ve ilerleme süreci hakkın-
da bilgi verdi. Rektör Sait Bilgiç konuşmasına 
şöyle devam etti: “2001’de Üniversitemizde 3 
kişiyle başlayan bu programdan şu güne kadar 
bin 700 kişi yararlanmış. Bu sayının önemli bir 
kısmı öğrenci, diğer kısmı ise çalışanlarımızdan 

oluşmaktadır. Ancak Erasmus’la Üniversitemize 
gelenlerin sayısı daha düşük. Bu rakam yaklaşık 
500 kişiye ancak ulaşmış. Biz, öğrencilerimizin 

AB Büyükelçisi Erasmus+ Bilgi Günü’ne 
Katıldı 
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ve çalışanlarımızın diğer ülke üniversitelerinde 
bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu ziyaretler bilgi 
ve görgülerinin artışını sağlamakta ve kültürel 
etkileşim fırsatı yaratmaktadır. Dünya kötüler-
den çok çekti ve iyilere ihtiyaç var. Bu nedenle 
bu birlikteliklerin ve ziyaretlerin iyiliğe hizmet 
edecek sonuçlar doğuracağına inanıyorum.”

“Uluslararası etkileşimi sağlayacak iyi 
imkânlarımız var”

Konuk Büyükelçiye hitaben OMÜ ile ilgili verileri 
paylaşan Rektör Bilgiç “57 bini bulan öğrencile-
rimizin 5 binden fazlası uluslararası öğrenciler-
den oluşuyor. 109 ülkeden öğrenci, Üniversite-
mizde eğitim görüyor. Dolayısıyla bu öğrencilerle 
gereken etkileşimi sağlayacak ortam Üniversi-
temizde mevcut. Avrupa Birliği ülkelerinden ve 
Erasmus+ Programı’yla gelen öğrencilerimizin 
de bu ortamdan yararlanabileceğini düşünüyo-
ruz. 18 fakültesiyle, eğitim ve araştırma gibi pek 
çok alanda iyi imkânlarıyla Üniversitemize ge-
lenlerin memnun ayrıldığını biliyoruz. Her geçen 
gün de bu imkânları daha da ileri taşıma gayreti 
içindeyiz.” diye konuştu.

Üniversitenin dışa açılmasında büyük emeği 
olanları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik eden 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Büyükelçiye ve tüm 
katılımcılara da teşekkürlerini sundu.

Ardından AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Bü-
yükelçi Christian Berger, “Erasmus+: Avrupa’da 
Yaşamak ve Çalışmak için Yeni Fırsatlar” adlı su-
numunu gerçekleştirdi.

Büyükelçi Berger “Erasmus+ Programı’nda 
bilginin yaygınlaştırılması büyük bir önem 
taşıyor”

“Sayın Rektör, öncelikle Erasmus+ konusunda 
çalışan arkadaşlarımızı davet ettiğiniz bu top-
lantıda beni de aranıza kabul ettiğiniz için te-

şekkür etmek istiyorum” sözleriyle konuşma-
sına başlayan Büyükelçi Berger, Erasmus Plus 
Programı’na yönelik farkındalığa dikkat çekerek 
“Katılanların sayısının bu kadar yüksek olduğu-
nu görmek memnuniyet verici. Anladığım kada-
rıyla Erasmus konusunda zaten düzenli olarak 
toplantılar gerçekleştiriyorsunuz. Bunun için de 
size teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü bu 
program hakkında bilginin yaygınlaştırılması bü-
yük bir önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

“Erasmus bütçe ve proje anlamında daha 
geniş bir yelpazeye yayıldı”

Erasmus’un önemini vurgulayan Büyükelçi Ber-
ger “AB’nin uygulamakta olduğu en başarılı 
programların başında Erasmus Plus geliyor. Bu 
programla birlikte birçok Türk öğrenci, eğitim 
amaçlı Avrupa’ya gidiyor. Aynı zamanda Av-
rupa’daki öğrenciler de eğitim için Türkiye’ye 
geliyor. Erasmus’a katılan öğrencilerin sayısı-
nın giderek artması gerektiği kanaatindeyim. 
Erasmus’un kapsamına bakıldığında, bu prog-
ram eskiye nazaran bütçe ve proje anlamında 
daha geniş bir yelpazeye yayıldı.” sözlerine yer 
verdi.

Görüşmede Rektör Bilgiç, Büyükelçi Berger’e en 
son İstanbul’da yapılan Uluslararası Erasmus+ 
Toplantısı’nın, gelecek yıl OMÜ’nün ev sahipli-
ğinde Samsun’da yapılması için davette bulun-
du. Büyükelçi Berger ise bu konu hakkında Ulu-
sal Ajans ile görüşeceğini ifade etti.

Etkinlik; Erasmus+ Kurum Koordinatörü Emine 
Bol Yazıcı’nın; katılımcılara yönelik “Erasmus’a 
Genel Bakış Açısı ve Yenilikler”, “Yeni Erasmus 
Projeleri”, “Stratejik Ortaklıklar”, “Yüksek Öğ-
retimde Kapasite Geliştirme”, “Gençlik Projeleri 
ve Spor” konularında hazırladığı atölye çalışma-
larıyla devam etti.
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OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin kuru-
luşunun 10. yılı vesilesiyle düzenlenen kutlama 
töreninde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Yaptırım 
Teorisi ve İnfaz Siyaseti” konulu bir konferans 
verdi.

Fakültenin konferans salonunda düzenlenen 
kutlama törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, 
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bül-
bül, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Dekan Keçeligil “Fakültemiz gelişiyor, 
eğitim kadromuz güçleniyor””

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Tahsin Keçeligil, Fakültenin kuruluşunda  
emeği geçenleri saygıyla andığını ifade ederek 
şöyle devam etti: “Fakültemiz yeni bir fakülte 
ve hızlı bir gelişme süreci içerisindeyiz. Bu sü-
reç zarfında eğitim kalitemizi her yönüyle güç-
lendirmeye çalışıyoruz. Genç, dinamik bir eğitim 
kadromuz var ve sayıları her geçen gün artıyor. 
Önümüzdeki dönemde de aramıza yeni öğretim 
elemanları katılacak ve kadromuz daha da güç-
lenecek. Tüm gayemiz öğrencilerimize nitelikli 
bir eğitim ortamı ve programı sunarak onları ha-
yata hazırlamak.”

Hukukun insan hayatındaki tartışmasız önemine 
de dikkat çeken Dekan Hasan Tahsin Keçeligil 
“Hukuk günlük hayatımızda ve her türlü ilişki-

mizde var. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiriyor. 
Hukuk her şeyin üstünde bir kavram ve bir ülke 
için elzem. Devletin ayakta kalması, ülkenin bö-
lünmez bütünlüğü bu kavrama bağlı. Hukukun 
üstünlüğünün sağlandığı ülkelerde; temel hak 
ve özgürlüklerin, insan haklarının korunmasının 
hukuka bağlı olduğunu ve adaletin önemli oldu-
ğunu biliyoruz.” dedi.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi  
10 Yaşında
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Dündar “Fakültemizde iyi hukukçular 
yetişecek”

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin bulunduğu 
kampüsün kurulmasında desteğini esirgeme-
yen  Mustafa Kemal Güneşdoğdu’yu rahmetle 
yâd eden Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin 
Dündar ise “Bu kampüste kurulan fakülteler ve 
meslek yüksekokulu hayırseverlerin de yardı-
mıyla kuruldu. Biz de Çarşamba 
Belediyesi olarak 10. yıldır kampü-
sün kurulum ve gelişme aşamaları-
nın içerisindeyiz. Hukuk Fakültemiz 
inşallah daha da gelişerek iyi hu-
kukçular yetiştirecek. Çünkü hukuk 
çok önemli ve her şey adalet temeli 
üzerinde yürüdüğünde gelişiyor, 
anlamlı oluyor. Bu temennilerle Fa-
kültemizin 10. yılını kutluyor, hayırlı 
olmasını diliyorum.” ifadelerini kul-
landı.

Rektör Bilgiç “Fakültemiz iyi bir 
duruma geldi”

Anlamlı bir günde bir araya gel-
mekten duyduğu memnuniyeti ifa-
de eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 
de “Hukuk Fakültesinin kurulma 
kararı alındığında Rektör Yardım-
cısı olarak Senato üyesiydim. O 
günün üzerinden 10 yıl geçmiş. 10 
yıl, bir fakülte için çok uzun bir za-
man değil ama bu zaman içerisinde 
ne sıkıntılar yaşandığını biliyorum. 
Bugün gelinen noktaya bakıldığın-
da ise Fakültenin iyi bir durumda 
olduğunu söyleyebiliriz. Öğretim 
üyesi sıkıntımız her geçen gün gi-
derilmekte ve aramıza yeni yetiş-
miş akademisyenler katılmakta.” 
diye konuştu.

Kutlama töreninde konferans ve-
ren Prof. Dr. İzzet Özgenç’in çok 
kıymetli ve önemli bir akademisyen 

olduğunun altını çizen Rektör Sait Bilgiç “Kendi-
sini dinlemek büyük bir şans ve bugüne daha da 
anlam katıyor. Hepinize katılımınızdan dolayı te-
şekkür ediyorum. Fakültemizin nice 10 yıllarda 
ülkemize hizmet edecek genç hukukçular yetiş-
tirmesini temenni ediyorum” sözleriyle konuş-
masını tamamladı.

Törende Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Baş-
kan Vekili ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite-
si öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç,”Yaptırım 
Teorisi ve İnfaz Siyaseti” konulu bir konfe-
rans verdi. Aynı zamanda günümüz Türk Ceza 
Kanu’nun edaktörlüğünü de yapan Prof. Dr. İz-
zet Özgenç, hangi eylemlerin ceza hukuku kap-
samında suç sayılabileceği, ceza hukuku uygu-
lamaları ve infaz sistemi hakkında bilgi vererek 
görüşlerini paylaştı.

Konferansın sonunda katılımcıların sorularını 
yanıtlayan Prof. Dr. İzzet Özgenç’e, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç fidan sertifikası takdim ederken 
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da 
Ali Fuad Başgil’in fotoğrafının yer aldığı bir tablo 
hediye etti.
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YÖK Kalite Kurulu Başkanı Elmas: 
Çıtayı Daha Yukarı Çıkarmalıyız
OMÜ Yönetim Kurulu ve Kalite Komisyonu Top-
lantısı, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başkanlığında 
ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımıyla 
Senato Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya; OMÜ rektör yardımcıları, Üniversite 
Genel Sekreteri, fakülte dekanları, öğretim üye-
leri ve daire başkanları katıldı.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretimde İç 
Kalite Güvencesi Program Değerlendirme” ko-
nusu altında yaptığı konuşmasını 3 ana başlıkta 
topladı. Prof. Dr. Elmas sunumunda; kalite kuru-
lu olarak kurdukları sistemden, üniversitelerin 
değerlendirilmesi aşamasından ve değerlendir-
melerin kurumsal akreditasyona dönüştürülme-
si çalışmalarından bahsetti.

Prof. Dr. Elmas sunumunda “Üniversitelerde ka-
lite sisteminin kurulması önemli bir husus. Kalite 
sistemi kolaylıklar sağlayan bir sistem. Bir üni-

versitenin stratejisi ve hedefi olur. Bunu uygular 
ve gözden geçirir, iyiyse daha iyisini yapar, eğer 
kötüyse de ona göre önlem alır. İşte kalite bu ka-
dar sade ve basit bir şeydir. Biz üniversiteler ola-
rak değişen dünyaya ayak uyduracak mezunlar 
vermek ya da geleceğin liderlerini yetiştirmek 
istiyorsak bu doğrultuda gereğince önlem alıp, 
eğitim ve öğretim kısmında dersleri planlayarak 
değiştirmemiz gerekiyor. Ama bunları uygula-
mada zayıf olduğumuzu görüyoruz.” sözlerine 
yer verdi.

“Kurumsal iç kalite güvencesi, bizim 
üniversitelerden istediğimiz şey”

Aynı zamanda amaçlarının üniversiteleri yargıla-
mak değil, bu söylenen hususlarda üniversitele-
rin ne aşamalarda bulunduğunu tespit etmek ol-
duğunu söyleyen Prof. Dr. Elmas “Üniversiteleri 
bulunduğu yerden daha yukarı nasıl taşıyabiliriz 
ve bunun yöntemlerini birlikte nasıl paylaşırız? 
Amacımız bu. Üniversitelerin amaçları nedir? 
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Hızla değişen dünyaya ayak uyduracak, yüksek 
bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmek. 
Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çıktılarını sayı ve 
nitelik olarak arttırmak ve bunu doğru yönet-
mek. Bu noktada ‘kurumsal iç kalite güvencesi’, 
bizim üniversitelerden istediğimiz şey. Üniver-
siteler; hedeflerini, misyonlarını, planlarını uy-
guluyor mu? Bunları gözden geçiriyoruz. Artık 
performans göstergeleri de çok önem kazandı. 
Bunlar kuruma has göstergeler. Bizim baktığı-
mız hususlar; kurumun stratejisi var mı, süreç-
leri tanımlı mı, paydaşlar katılıyor mu, liderler 
bunu nasıl yönetiyor, kaynaklar ve yetkinlikler 
yönetiliyor mu, sürekli öğrenme ve iyileştirme 
nasıl sağlanıyor?” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca; yükseköğretimi plan-
lamada proaktif yaklaşımlar, istenen öğrenci 
profili, yükseköğretim için 7 değiştirici (değişen 
pedagoji, kişiselleştirilmiş öğrenme-uyarlamalı 
öğrenme teknolojileri, yeni nesil çevrim içi öğ-

renme, nesnelerin interneti, yetkinlik bazlı eği-
tim, sanal ve artırılmış gerçeklik, yapay zekâ) 
başlıklarından söz eden Prof. Dr. Muzaffer El-
mas, 2018 Öz Değerlendirme Raporu’ndan da 
kısa bilgiler verdi.

“Şu ana kadar 115 üniversite ele alındı”

Prof. Dr. Elmas, YÖK Kalite Kurulu olarak yap-
tıkları çalışmalara dair “Üniversite değerlendir-
melerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Dış değer-
lendirmelerin birinci turunda 115 üniversitemiz 
ele alındı. Şu an saha ziyaretleri var. Bu mayıs 
ayında da kalan diğer tüm üniversitelerimizin 
değerlendirmesini bitirmek istiyoruz” bilgisini 
paylaşırken, Yönetim Kurulu ve Kalite Komisyo-
nu üyelerinden gelen soruları da cevapladı.

Toplantı, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in kısa bir te-
şekkür konuşmasının ardından Prof. Dr. Muzaf-
fer Elmas’a hediye sunmasıyla son buldu.

Prof. Dr. İzzet Özgenç’den Ziyaret

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin 
10. kuruluş yıl dönümü münasebe-
ti ile Samsun’a gelen Prof. Dr. İzzet 
Özgenç’i, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 
makamında ağırladı.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinde 
“Yaptırım Teorisi ve Ceza Siyaseti” 
isimli konferans vererek öğrencilerle 
bir araya gelen Özgenç, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti. Görüşme-
de Rektör Bilgiç, Prof. Dr. Hasan Tah-
sin Keçeligil ve Özgenç ile hukuk sis-
temi hakkında karşılıklı fikir ve görüş 
alışverişinde bulundu.
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Prof. Dr. Akbulut ve Tellioğlu TTK’da 
Bilim Kurulu Üyesi Oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenleri, 
başarılarıyla göz dolduruyor. Üniversitelerdeki 
rektörlük görevlerinden farklı kurum ve kuruluş-
lardaki üst yöneticiliğe kadar geniş bir yelpazeye 
uzanan pozisyonlarda görev ve sorumluluk üst-
lenen OMÜ’lü akademisyenlerin en son başarı 
halkasına Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu 
asli üyeliğine layık görülen Prof. Dr. Dursun Ali 
Akbulut ve Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu da eklendi.

Sahip olduğu akademik standartların niteliğinin 
ve düzeyinin gelişmesi, bilimsel ve toplumsal 
ilerleme adına ihtiyaç duyulan insan gücünün 
yetişmesi için çaba ve özen gösteren OMÜ, kad-
rosundaki bilim insanlarıyla bu istikamette yol 

alıyor. Öyle ki sergiledikleri nitelik-
li akademik performanstan ötürü 
OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ile Fen-
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Tel-
lioğlu, TTK Bilim Kurulu asli üyeliği-
ne seçildi.

Akademisyenler Prof. Dr. Akbulut 
ve Prof. Dr. Tellioğlu’nun; yaptıkla-
rı bilimsel etkinlikler ve yayınlarıy-
la ülkemizde tarih disiplininde en 

önemli ve en stratejik kurum hüviyetine sahip 
TTK’nın Bilim Kurulu asli üyeliği ile onurlandırıl-
maları takdir topladı.

TTK Bilim Kurulunda görev alan asli üyeler, Ku-
rumun bilimsel çalışmalarını yürütmek üzere se-
çiliyor. Asli üyeler; Kurumun görev alanına giren 
konularda üstün nitelikli bilimsel araştırma ve 
eserleri, ayrıca eğitim, öğretim, kültür ve sanat 
hizmetleriyle öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti uy-
ruklu kişiler arasından seçiliyor. Asli üyelerin gö-
rev süresi 3 yıl olmakla birlikte süresi biten üye, 
yeniden seçilebiliyor. TTK’nın asli üye sayısı en 
az 20, en çok 40 kişiden oluşuyor.
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Eski Bakan Demir’den Nezaket Ziyareti
Eski Bayındırlık ve İskân Bakanı ve AK Parti Sam-
sun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa 
Demir, kendisine eşlik eden eski AK Parti Sam-
sun İl Başkanı Hakan Karaduman ve İl Başkan 
Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya ile birlikte Rektör 
Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran da bulundu. 

Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı ziya-
rette Mustafa Demir, Rektör Bilgiç’e, gösterilen 
incelik ve konukseverlik için şükranlarını iletti.

Rektör Bilgiç ise nazik ziyaretleri için konukları-
na teşekkür ederek, Mustafa Demir’e başarı ve 
kolaylıklar diledi.
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Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Sistemi Top-
lantısı, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi 
Pembe Salon’da gerçekleşti.

OMÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan ile Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin 
Kasap’ın konuşmacı olarak yer aldığı toplantıya 
akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Ceyhan “Tüm eğitim 
programlarımızı akredite etmek 
zorundayız”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör 
Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Ceyhan “Yük-
seköğretimde kalite güvencesinden bahsedi-

yorsak, kurumsal değerlendirme yapmalıyız. 
Özellikle, yapılan dış değerlendirmelerin Üniver-
sitemiz adına büyük yararlarını gördük. İç de-
ğerlendirmeleri ise kalite komisyonu olarak biz 
gerçekleştiriyoruz. Kalitemizin artması için tüm 
eğitim programlarımızı akredite etmek zorunda-
yız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kalite yönetim modelinin unsur-
larını; strateji, kurumsal yetkinlikler ile kaynak-
lar, paydaş ve iş birlikleri, teşkilat yapısı ve ku-
rum kültürü olarak sıralayan Ceyhan,  OMÜ’nün 
sahip olduğu kalite, araştırma, eğitim-öğretim, 

uluslararasılaşma, mali ve topluma hizmet poli-
tikaları ve standartlarına da değindi.

Yükseköğretimde kalite güvence sisteminin bi-
leşenlerini; liderlik, süreç yönetimi, stratejik 
yönetim, eylem planı, sürekli iyileştirme ve sür-
dürebilirliğin oluşturduğunu dile getiren Ceyhan; 
kalitenin devamlılığı için gerekli olan “Planla, 
Uygula, Kontrol et, Önlem al (PUKÖ)” döngüsü-
nün altını çizdi.

Prof. Dr. Kasap “Amacımız insana değer 
veren bir olgu içerisinde hareket etmek”

Akreditasyon konusunda bilgi veren Fen-
Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Emin Kasap ise “Matematik ve İstatistik 
Bölümü olarak özellikle son yıllarda kalite geliş-
tirme ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. 
Temel amacımız insana değer veren bir olgu içe-
risinde hareket etmek. Öğrencilerin daha iyi bir 
eğitim alabilmesi için ve mezun olduktan sonra 
daha iyi şartlarda çalışabilmesi adına faaliyet-
lerde bulunduğunuzda elde edilen başarılar, 
doğru adımlar attığınızı ortaya koyuyor. Öğrenci-
lerin, derslerinde başarısız oldukları zamanlarda 
bile kendilerine değer verildiğini hissetmesi, ba-
şarıyı yakalamaları için bir motivasyon kaynağı 
oluyor.” şeklinde konuştu.

Oturum; katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunulması ve değerlendirmelerin paylaşılma-
sının ardından sona erdi.

Toplantının diğer oturumları 27-28 Aralık 2018 
tarihlerinde yapıldı.

Kalite Güvence Sistemi Sürekli Mercek 
Altında
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24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkusu
OMÜ Eğitim Fakültesi; karma sergi, müzik din-
letisi ve konferanstan oluşan bir dizi etkinlik ile 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, eğitimcilere ve öğrencilere 
etkinliğin her aşamasında eşlik ederek onları 
yalnız bırakmadı.

“İnsana değer katan tek meslek 
öğretmenliktir”

Etkinlikte ilk olarak Eğitim Fakültesi Güzel Sa-
natlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalı öğretim elemanları karma bir sergi açtı. 13 
öğretim elemanının 30’a yakın resim, heykel, 
baskı ve fotoğraf çalışmalarının yer aldığı ser-
giye; Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, akademisyenler, 
öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Öğretim ele-
manlarının son dönem çalışmalarından örnekler 
bulunan sergide Prof. Dr. Vedat Ceyhan kısa bir 
konuşma yaptı. Ceyhan “Bu çok özel bir gün. 
Bana göre dünyanın en güzel mesleği öğret-
menlik. Diğer meslek grupları birtakım şeylere 
değer katar ama insana değer katan tek meslek 
öğretmenliktir. Türkiye eğer kalkınmış bir ülke 
olacaksa bana göre bu kurtuluş mücadelesinin 
ilk adımı yine öğretmenlerden geçiyor.” dedi.

Etkinliğin ikinci ayağını Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün düzen-
lediği müzik dinletisi oluşturdu. Dinletiye; Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan, akademisyenler, öğrenciler 
ve bir proje kapsamında toplumda farkında-
lık yaratmayı hedefleyen Altınkum Özel Eğitim 
Uygulama Merkezi Müdürü ve öğrencileri katıl-

dı. Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin 
öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve diğer 
akademisyenlere çam fidanı hediye etti. Eğitim 
Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk Halk 
Müziği Topluluğu ve Eğitim Fakültesi Müzik Eği-
timi Anabilim Dalı Orkestra ve Korosu’nun birbi-
rinden güzel örnekler sunduğu müzik dinletisi, 
tüm katılımcılardan coşkulu bir geri dönüş aldı.

“Bu ülkenin geleceğinin mimarlarısınız”

Dinletinin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç “Çok özel ve güzel bir mesleğin mensupla-
rı ve adayları olarak hepiniz, takdiri hak ediyor-
sunuz. Bu ülkenin geleceğinin mimarlarısınız. En 
güzel mesleği seçmişsiniz, en değerli varlıkları-
mız olan çocuklarımız sizlere emanet ediliyor ve 
edilecek. Dolayısıyla geleceğimiz sizlerin emek-
leriyle şekillenecek. Bizim sizinle ilgili umutla-
rımız çok ve ülkemiz sizlere muhtaç. Hakikaten 
çok uzak köylere dahi tek başınıza gidip 25 – 30 
öğrenciyi eğitmeyi göze alabilmiş kişiler olarak 
yaptıklarınızın karşılığı sadece bir teşekkürle sı-
nırlı kalamaz. İnşallah hak ettiğiniz her şeye sa-
hip olacaksınız ama her türlü şartta ve yoklukta 
bu görevi yerine getiriyor olmanız çok önemli. 
Çünkü biz, çocuklarımız gülsün diye kendi ço-
cuklarını yetim bırakmayı göze almış şehitleri 
olan bir milletiz. Birkaç çocuğu daha okutabil-
mek için şehit olmayı göze alan öğretmenlerimiz 
de var. Bu nedenle karşılaşacağınız eksiklikleri, 
zorlukları sizin yüreğinizdeki zenginlik ve vicda-
nınız kapatacaktır. Bundan emin olun. Hepinizi, 
bu anlamlı günde yan yana geldiğiniz ve bu güzel 
etkinliği oluşturduğunuz için tekrar kutluyorum.” 
dedi. Rektör Bilgiç, konuşmasının ardından mü-

OMÜ’den
OM

ÜB
ÜL

TE
N 

Ek
im

-A
ra

lık
 2

01
8

Sa
yı 

74

146



zik dinletisinde emeği geçen akademisyenlere 
teşekkür belgelerini sundu.

Fazilet Mükâfatı

Etkinliğin son programı ise Eğitim Fakültesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşen Prof. Dr. Serpil 
Sürmeli’nin konferansı oldu. OMÜ Eğitim Fakül-
tesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Serpil Sürmeli’nin “Öğretmenlerin 
Ödüllendirilmesi: Fazilet Mükâfatı” başlıklı kon-
feransına; Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, akademisyenler, 
öğrenciler ve OMÜ Eğitim Fakültesinden emek-
li olan öğretim üyeleri katıldı. Konferansta, 2 

Mayıs 1920 yılında kurulan Maarif Vekâletinin 
(Millî Eğitim Bakanlığı) o dönem öğretmenle-
ri için düşünülmüş maddi bir ödül olan ‘Fazilet 
Mükâfatı’nın ayrıntıları konuşuldu. Eğitime önem 
veren zengin vatandaşların, öğretmenleri onur-
landırmak adına bir mükâfat ortaya koymaları ve 
bunun için bir vakıf kurmalarının hikâyesi, kon-
feransın odağı olurken bu mükâfata aday olacak 
öğretmenlerin bizzat meslektaşları tarafından 
seçildiği de özellikle vurgulandı.

Konferans sonrasında OMÜ Eğitim Fakültesin-
den emekli olan öğretim üyelerine, Prof. Dr. Ve-
dat Ceyhan ve Prof. Dr. Serpil Sürmeli tarafından 
teşekkür belgeleri tek tek takdim edildi.
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KÜSİ Kamu-Üniversite-Sanayi 
Aktörlerini Buluşturdu
OMÜ; 2018 yılının son Kamu-Üniversite-Sanayi 
İş Birliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 
Toplantısı’na bir kez daha ev sahipliği yaparak 
bölgenin ve kentin dinamiklerini buluşturdu.

Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlık ettiği 
ve OMÜ Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
toplantıya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Vali Yar-
dımcısı İbrahim Avcı, Üniversite ve kamu kuru-
mu temsilcileri ile sivil toplum yetkilileri katıldı.

Altunsoy “Samsun’daki AR-GE merkezi 
sayısının artması yönünde girişimlerimiz 
sürüyor”

KÜSİ Kurul Üyelerinin, 2018 yılı faaliyetleri ile 
yaklaşan yeni yılın KÜSİ projeksiyonunu ele alıp 
izlenecek yol haritasına dair fikir ve değerlendir-
melerini paylaştığı toplantının gündemini Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy sun-
du. Altunsoy, konuşmasında Samsun’da 2 adet 
araştırma-geliştirme (AR-GE) merkezi bulundu-
ğunu, çalışma grubu olarak bu sayının arttırılma-
sı yönünde girişimlerinin devam ettiğini söyledi.

Vali Kaymak “Tespit edilen alan ve 
konularda yoğunlaşılırsa bir sinerji 
oluşacaktır”

Açılış konuşmasını yapan Vali Osman Kaymak 
Üniversite ile kentin ve sanayinin iş birliği yap-
masının çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgu-
layarak “Herkes daha yürekten inanarak kendi 
kurumuyla ilgili olarak hangi konularda Üniver-
siteyle ve Üniversite de kendi çalışmalarıyla ilgili 
olarak hangi kurumlarla iş birliği geliştireceğini 
tespit edip, o alan ve konularda yoğunlaşırsa 

gerçekten bir sinerji oluşacaktır. Bu sinerjiyle 
ortak sonuçlar ortaya çıkacak, bundan da şüp-
hesiz hem Üniversitemiz hem kentimiz hem de 
ülkemiz ciddi manada yararlanmış olacaktır.” 
şeklinde konuştu.

Rektör Bilgiç “Elimizdeki olanaklardan 
somut ve sonuç odaklı işler çıkarmamız 
gerekiyor”

Söz konusu iş birliğinin amacının, ülkemize daha 
iyi hizmet edebilmenin bir yolunu bulabilmek 
olduğuna işaret eden Rektör Bilgiç de “Her şey 
mevcut elimizde ve bu olanaklardan somut ve 
sonuç odaklı işler çıkarmamız gerekiyor. Zaten 
sanayicilerimizin ihtiyaçları söz konusu ve bu 
ihtiyaçlara cevap verebilecek başarılı akade-
misyenlerimiz var. Devletimiz de bunun farkında 
ve buna yönelik kanuni düzenlemeler yapıyor, 
kurullar oluşturuyor. İşte bu kurulların içerisin-
de olan bizler gereğini yerine getiremediğimiz 
müddetçe bu süreçten netice almamız mümkün 
değil. Bu çaba ve çalışmalardan somut sonuçlar 
çıkarmamız, başarıyı da beraberinde getirecek-
tir.” sözlerine yer verdi.

Toplantı gündeminde yer alan sunumlardan il-
kini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumu (TKDK) İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan 
yaptı. Koordinatör Turan, TKDK’nın; hayvancı-
lık, işleme ve pazarlama (meyve ve sebze, su 
ürünleri, süt toplama, et ürünleri), kırsal ekono-
mik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yenilenebilir 
enerji, kırsal turizm, zanaatkârlık ile ilgili ve yanı 
sıra katma değerli ürünlere yönelik verdiği des-
teklerin detaylarını katılımcılara aktardı.
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“Aromatik bitkilerde Samsun marka 
yaratmalı”

Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde tarımı ya-
pılan defne, ısırgan ve oğul otu, kişniş, kuşburnu 
vb. aromatik bitkilerde Samsun’un ciddi potan-
siyele sahip olduğunu öne çıkaran Koordinatör 
Dr. Turan, bu bitkilerde kentin marka yaratması 
gerektiğini dile getirdi.

“Üniversite-sanayi iş birliğine adapte 
oluyoruz”

KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ise yap-
tığı “2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Samsun 
İli KÜSİ Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu”nda; 
firma ziyaretleri, mentorluk hizmetleri, projelen-
dirmeler ve meslek yüksekokullarına dönük iş 

yeri eğitimleriyle üniversite-sanayi entegrasyo-
nuna adapte olduklarına ve dolayısıyla Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının beklentisi olan KÜSİ ara 
çıktıları ve nihai sonuçlarının alındığına dikkat 
çekti.

İş yeri eğitimine gönderilecek öğrenci profilinin, 
özel sektör bazında dikkate alınmaya başlandı-
ğına vurgu yapan İl Temsilcisi Doç. Dr. Yıldızlı, 
imzalanan protokoller kapsamında OSB’lerde 
aranan tekniker adaylarını sektörle buluşturduk-
larını belirtti.

Doç. Dr. Yıldızlı sunumunda ayrıca, KÜSİ porta-
lı, inovasyon karnesi hazırlanması, sanayi des-
tekli tamamlanan lisansüstü tez sayısı, Samsun 
TGB’de yeni kurulan ve kurulacak akademisyen 
firmalarının sayısal veri ve sonuçları hakkında 
KÜSİ üyelerine bilgi verdi.

GOÜ Rektörü Şahin ve MEB Temel 
Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu Ziyareti

ÜNİ-DOKAP devir teslimi için Samsun’da bulu-
nan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile OMÜ Eği-
tim Fakültesinde “2023 Eğitim Vizyonunun Te-
mel Eğitime Yansımaları” konulu konferans ver-
mek için kente gelen Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Ziyarete ayrıca, ÜNİ-DOKAP eski Genel Sekre-
teri Prof. Dr. Yusuf Demir ve yeni Genel Sekreter 
Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bozdoğan ile öğretim 
üyeleri de eşlik etti.

Rektörlük makamındaki ziyarette, eğitim siste-
mi üzerine karşılıklı fikir ve görüş alışverişi yo-
luyla değerlendirmeler paylaşıldı. OM
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“TRT Akademi Atölye Çalışmaları” 
İletişim Fakültesinde 
TRT tarafından İletişim Fakültesinde düzenle-
nen etkinliğe; TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Mü-
dürü Ekrem Özdemir, TRT Eğitim Dairesi Baş-
kanlığı Eğitim Sorumlusu Erhan Görgülüarslan, 
Eğitici-Prodüktörler Hasan Taş, Raşid Demirtaş 
ve Mustafa Gürsoy, Eğitici- Yayın Yapım Görevlisi 
Mustafa Doğuş Eğilmez, Montajcı Seçkin Kara-
kulas, TRT FM Ada Vapuru programı spikeri Tü-
lay Tüzün ve Teknisyen İhsan Bulut konuk oldu.

İki gün süren etkinlikte; TRT’nin düzenlediği ya-
rışmalardan televizyon programı yapım ve yö-
netimine, belgesel yapım sürecinden TV prog-
ramında yönetmenliğe kadar birçok konunun 
irdelendiği bir konferans verildi.

Konferansa; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Niyazi Usta, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi 
Ahmet Oktan ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya, Rad-
yo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Ömer Çakın, öğretim üyeleri ile çok 
sayıda öğrenci katıldı.

“Amacımız akademi ve medya arasında 
köprü kurmak”

Konferansta, TRT Akademi çalışmaları kapsa-
mında akademi ve medya dünyası arasında yeni 
bir köprü oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen 

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Müdürü Ekrem 
Özdemir “TRT, tecrübesini hem kamu kurum-
larıyla hem üniversite öğrencileriyle hem de 
dünya ile paylaşan bir kurum. Bu amaçla 2015 
yılında Eğitim Dairesi Başkanlığı Medya Eğitim 
Koordinatörlüğü bünyesinde TRT Akademi oluş-
turuldu. Bu doğrultuda hareket eden kanalımız-
da çıkarmış olduğumuz Akademi dergisi ile yeni 
bir süreç başlattık ve üniversiteleri gezmeye, ge-
leceğin iletişimcilerine bilgi ve deneyimlerimizi 
anlatmaya başladık.” diye konuştu.

Müdür Özdemir, TRT Televizyon Dairesi Başkan-
lığının düzenlediği uluslararası “TRT Belgesel 
Ödülleri” ile ulusal “TRT Geleceğin İletişimcile-
ri” yarışmalarına ilişkin öğrencileri aydınlatarak 
“Bu yarışmalarla bizler, geleceğin iletişimcilerini 
görme adına iyi bir imkâna sahip oluyoruz. Sizler 
de kendinizi burada tanıtıp iyi bir yerlere gelebil-
me imkânına sahip olabilirsiniz.” sözleriyle genç 
iletişimcileri bu yarışmalara katılmaları için teş-
vik etti.

“Kurduğunuz ekip, belgeselin görünmeyen 
yüzüdür”

Atölye çalışmaları sırasında Raşid Demirtaş’ın 
yaptığı “Yesi’den Avrupa’ya Taşınan Köz” adlı 7 
bölümlük dizinin ikinci bölümü öğrencilere izle-

Haber: Cengiz Ortataş      Fotoğraf: Burak Anılan, Elif Kurttaş, Dilara Çakıroğlu, Cengiz Ortataş
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tildi. Öğrencilere bir belgesel yapılırken nelere 
dikkat edilmesi gerektiğine dair tüyolar veren 
Demirtaş “Bu iş, ince eleyip sık dokunan ve yıl-
larca süren bir süreçtir.” dedi.

“Sunumu iyi olmayan bir fikir, program 
hâline gelemiyor”

Atölye çalışmalarında ayrıca, öğrencilerle be-
raber TV program önerisi hazırlama çalışmaları 
yapılıp, onlardan örnek TV programı hayal etme-
leri istenirken TRT ekibi tarafından öğrencilere 
düşündükleri programlarla ilgili sorular yöneltil-
di. Çalışmada iyi bir program fikrinin, sunumu iyi 
olmazsa program hâline gelemeyeceğini belir-
ten Gürsoy “Her yıl 4 milyon televizyon fikri üre-
tiliyor, 4 bin tanesi proje olarak hazırlanıyor an-
cak 30-40 tanesi program olabiliyor. O yüzden 
fikrinizin diğerlerinden sıyrılması lazım. Dahası 
fikriniz ne kadar güzel olursa olsun, onu iyi bir 
şekilde sunamazsanız yayımlata-
mazsınız.” şeklinde konuştu.

Tülay Tüzün ile “Ada Vapuru”

İletişim Fakültesi; bunların yanı 
sıra “TRT Akademi Atölye Çalışma-
ları” kapsamında TRT FM’de yayın-
lanan ve Tülay Tüzün’ün hazırlayıp 
sunduğu “Ada Vapuru” isimli radyo 
programına da ev sahipliği yaptı. 
Öğrencilerin katılımıyla gerçekle-
şen radyo programında Tüzün, ge-
leceğin iletişimcilerine bilgi ve de-

neyimlerini aktardı. Spiker Tüzün, özellikle radyo 
yayıncılığı ile ilgilenen öğrencilere şu tavsiyeler-
de bulundu: “Diksiyonunuzu iyi tutmak için bol 
bol kitap okumalı ve sürekli sesli okuma yapa-
rak konuşma dilinizi de düzeltmelisiniz. Ayrıca 
dinleyicileriniz ile daima iletişim hâlinde olmak 
zorundasınız çünkü radyo yayıncılığı yapmak 
bir stüdyoda mikrofon başında konuşup arada 
müzik dinletmek kadar basit bir iş değildir. Sizi 
dinleyen insanlara sesinizle kendinizi sevdirdik-
çe programınıza devam edebilirsiniz, işinizi emin 
adımlarla yaparak onlara kendilerini özel hisset-
tirmeye çalışın. Radyoculukta emin adımlarla 
ilerlemelisiniz ve daima kendinizi yenilemelisi-
niz.” 

Ardından öğrencilerin ders kapsamında ve ken-
dilerini geliştirmek için çektikleri kısa filmler ve 
programlar TRT ekibine izletilirken bunlara dair 
tartışmalar yürütüldü.

OMÜ Vakfı Koleji’nde Robotik Devri 
Başlıyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (OMÜÇEM) ile On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji arasında 
“OMÜÇEM ve OMÜ Vakfı Koleji İş Birliği Proto-
kolü”, düzenlenen törenle imzalandı. 

İş birliği protokolüOMÜÇEM Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Hüseyin Aslan ve OMÜ Vakfı Koleji Müdürü 
Mustafa Kurt tarafından imzalandı. 

 “Robotik Kodlama ve Yazılım Geliştirme” konu-
sunda çalışmalarla başlayacak ve birçok projeyi 
içeren protokol kapsamında,  OMÜ Vakfı Koleji 
öğrencilerine robotik kodlama eğitimi, Scracth, 
mBlock dersleri verilerek öğrencilerin mBot uy-
gulamaları geliştirilecek.

Robotik ve kodlamanın, birçok mühendislik di-
siplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya 
çıktığını ifade eden proje yetkilileri; bilgisayar, 

yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber 
uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma 
alanı olduğunu vurguladı. Yetkililer ayrıca uygu-
lamaların belli koşullara göre çalışabilmesi, me-
kanizmaların tasarlanması, elektronik donanım-
ların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin 
sağlanması için de birçok mühendislik dalının bir 
arada çalışması gerektiğini belirtti.
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OMÜ’nün Uzaya Açılan Penceresi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde 2008yı-
lında kurulan Planetaryum’u (sanal gökevi) bu-
güne kadar yaklaşık 220 bin kişi ziyaret ederek, 
uzayı ve yıldızları seyretti.

Şimdiye kadar 200 bin kişiyi ağırladı

2008 yılında kurulduğundan itibaren ziyaret-
çi akınına uğrayan Planetaryum, bugüne ka-
dar yaklaşık 200 bin kişiye ev sahipliği yap-
tı. Hem akademik çalışmaların yapıldığı hem 
de bilgi ve tecrübelerin öğrencilere aktarıldığı 
Planetaryum’da; gökyüzündeki yıldızların, ge-
zegenlerin ve derin uzay cisimlerinin yapay gö-
rüntüleri özel olarak tasarlanmış projektör yar-
dımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtılarak 
inceleniyor. Planetaryum’da gökyüzünün yüz-
lerce yıl önceki ya da sonraki hâlini görerek gök 
cisimlerine yaklaşıp ayrıntıları incelemek ve za-
manı değiştirmek de mümkün hâle geliyor.

Yılda ortalama 5 bin öğrenciye kapılarını açan 
Planetaryum’un yanında faaliyet gösteren 
Gözlemevi’nde de bilimsel faaliyetler yürütülü-
yor. Anaokulu öğrencisinden üniversite öğrenci-

sine, çeşitli meslek mensuplarından 
akademisyenlere kadar herkese 
kapılarını açan Gözlemevi’nde ha-
vanın açık olduğu bulutsuz geceler-
de bilimsel gözlemler yapılıyor.

Yıldızlararası yolculuk

Gözlemevi sorumlusu Selami 
Kalkan yapılan çalışmalara dair 
“Planetaryum’da güneş, yıldızlar, 
gezegenler ve diğer gök cisimleri-
nin yapay görüntüsü, özel bir yansı-
tıcı sayesinde kubbe şeklindeki ta-
vana yansıtılıyor ve böylelikle uzay 
boşluğundaki hareketler gerçekçi 
şekilde simüle ediliyor. Uzayı algı-

lamanın, güneş, gezegenler ve yıldızlara ulaş-
manın ne denli önemli olduğunu kavramamız 
gerekiyor. Gözlemevimizde de uzaya açılan pen-
ceremizden yıldızlar arasında yolculuğa çıkmak, 
kara delikler arasında kaybolmak ve güneşe do-
kunmak mümkün.” diye konuştu.

Samsun ve çevre illerden ziyaretçi akınına uğ-
rayan Planetaryum’un son konukları ise Sam-
sun Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri oldu. 
Planetaryum’a gelen öğrenciler uzayı ve yıldız-
ları yakından tanıma imkânı bulduklarını, gör-
dükleri karşısında çok heyecanlandıklarını dile 
getirdiler.
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Vali ve Rektör Güzel Sanatlar’da
Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile birlikte 
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 
Kampüsü’nü ziyaret etti.

Ziyarette GSF Dekanı Prof. Dr. Metin 
Eker tarafından karşılanan Vali Kay-
mak ve Rektör Bilgiç ilk olarak Fakül-
tenin; kuruluşundan günümüze kadar 
geçirdiği evreleri yansıtan Geçmişten 
Günümüze Sanat ve Eğitim Müzesi’ni 
gezerek incelemelerde bulundu.

Fakülte öğretim elemanlarının da eşlik 
ettiği ziyarette Vali Kaymak ve Rektör 
Bilgiç, sonrasında Atatürk’ün kurtuluş mücade-
lesini başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 100. 
yılı vesilesiyle OMÜ ile Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri öğretim 
elemanları paydaşlığında Sanat Galerisi’nde açı-
lan “Karma Sergi”deki sanat eserlerini inceler-
ken, iş birliği sonucu ortaya çıkan eserlere ilişkin 
OMÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Eker’den detaylı bilgi 
aldı.

Ziyarette ayrıca OMÜ GSF Seramik ve Cam Bö-
lümü Öğr. Gör. Taha Baydar, ziyaret anısı ola-
rak sıcak cam üfleme sanatı yoluyla ebru ve 
çeşmi bülbül tekniğini kendi tasarımı doğrultu-
sunda bütünleştirdiği çalışmasını Vali Osman 
Kaymak’a takdim etti.

Ardından Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç, berabe-
rindekilerle atölyede ders yapan öğrencilerle bir 
araya gelerek bir süre sohbet etti. 
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AB Türkiye Delegasyon Başkanı OMÜ’yü 
Yakından Tanıdı

Samsun’a bir dizi ziyaret için gelen 
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegas-
yonu Başkanı Büyükelçi Christian 
Berger ve beraberindeki heyet, Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti. 
Ziyarete Büyükelçi Berger’in eşi Ma-
rilena Berger de eşlik etti.

Öncesinde Orta Karadeniz Kalkın-
ma Ajansının (OKA) düzenlediği AB 
– Türkiye ilişkilerinin gelecek pro-
jeksiyonuna yönelik konferans ve 
sonrasında Erasmus Koordinasyon 
Toplantısı’na katılan Delegasyon 
Başkanı Christian Berger, ziyaret se-
risini OMÜ ile sürdürdü.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın da 
hazır bulunduğu ziyarette Rektör Bilgiç, genel 
olarak OMÜ’yü konuklarına tanıtırken üniversite-
sanayi-sektör iş birliği ve bu anlamda öğrencilere 
sundukları sahada uygulama imkânları, akademik 
ve bilimsel çalışmalarda alınan mesafe, Erasmus 
programına dönük yapılan çalışmalar, OMÜ’nün 
uluslararasılaşma girişimleri, kampüsün sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetleri, öğrencilerin bes-
lenme ve barınma imkânları ve birçok konuda Bü-
yükelçi Berger ve beraberindekileri bilgilendirdi.

“OMÜ, hedeflerine optimum düzeyde ve 
geniş bir perspektifte ilerliyor”

OMÜ’nün, belirlediği hedeflere optimum düzey-
de ve geniş bir perspektifte ilerlediğine dikkat 
çeken Rektör Bilgiç, Samsun’un ve Üniversitenin 
sahip olduğu potansiyeli daha görünür ve etki-
li kılmak adına ekip olarak motive olduklarını ve 

şimdiye kadar verilen emeğin, ödüller ve dere-
celerle pozitif geri dönüşleri olduğunu dile getir-
di. Rektör Bilgiç, bilhassa akademisyenleri proje 
üretme konusunda teşvik ettiklerini, bu kültürü 
Üniversite atmosferine hâkim kılma çabalarının 
olduğunu ve bütün bu çalışmalar ile hâlihazırdaki 
projeler doğrultusunda Üniversitenin, dolayısıyla 
da Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını da 
sözlerine ekledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chris-
tian Berger ise AB olarak eğitime büyük önem 
verdiklerini ve Erasmus Değişim Programı ve di-
ğer projelerin, bu anlamda var olan ilişkilere güç 
kattığına işaret ederek Türkiye’deki üniversiteleri 
ziyaret edip daha yakından tanımanın, bu sürece 
önemli yansımaları ve katkıları olacağını ifade 
etti.

Samimi bir atmosferde geçen ziyarettin ardından 
Berger ve beraberindeki heyet kampüs turuna 
çıktı.   
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Öğretmenlerimiz Başımızın Tacı, 
Geleceğimizin Teminatıdır
OMÜ Vakfı Kolejinde görev yapan 50 
öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü vesilesiyle Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’i ziyaret etti. Rektörlükte orga-
nize edilen buluşmada Rektör Bilgiç 
ile OMÜ Vakfı Özel Koleji öğretmenleri 
bir araya geldi.

Vakıf Koleji öğretmenlerinin tek tek 
öğretmenler gününü kutlayan Rektör 
Bilgiç, kutlama pastasını öğretmen-
lerle birlikte kesti.

Rektör Bilgiç, buluşmada öğretmen-
lerin bir toplumun ilerlemesindeki 
ağırlığına işaret ederek “Ziyareti-
nizden son derece memnun oldum. 
Öğretmenlerimiz başımızın tacı, bu 
milletin geleceğinin teminatıdır. Han-
gi meslekten olursak olalım, hepimiz 
bir öğretmenin elinden geçiyoruz. 
Öğretmenlerin bu nedenle her türlü saygıyı hak 
ettiklerini düşünüyorum. Gelişen her toplum; sı-
kıntıları, eğitimde ciddi adımlar atarak aşmıştır. 
Öğretmenlerimizi hak ettikleri noktaya getirmek 
bu ülkenin görevidir.” dedi.

Rektör Bilgiç bu kutsal mesleği icra eden herke-
sin Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek gelecek 
nesillerin mimarı olan öğretmenlere başarılar 
diledi.

OMÜ Vakıf Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük “Sayın 
Rektörümüze teşekkür ediyorum. Biz yönetime 
geldikten sonra bu üçüncü Öğretmenler Günü 
kutlamamız. Rektörümüz, her ikisinde kendisi 
zahmet edip okulumuza gelmişti. Bu sefer iade-
iziyaret yapalım dedik. Son 2 yılda Samsun’da 
zirvedeyiz. Gelecek yıllarda da bu başarının te-
sadüf olmadığını göstereceğimize inanıyorum. 
Hepinizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” 
ifadelerini kullandı.
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Somali Jamhuriya Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesinden Ziyaret
Somali’nin Jamhuriya Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesi (Jamhuriya University of Science and 
Technology) Rektörü Mohamed Ahmed Moha-
mud, OMÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi İs-
mail Mohamed Jamal ile birlikte Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

Türkiye ile Somali arasında, eğitim alanındaki 
iş birliğinin geliştirilmesini ve ülkenin bu alanda 
atılımına katkı sağlamanın amaçlandığı ziyaret-
te, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da 
hazır bulundu.

“Somali Türkiye’den çok yardım ve destek 
gördü”

Somali’nin yaşadığı iç savaşın ardından eğitim, 
ekonomi ve diğer alanlarda bitme noktasına gel-
diğini ifade eden Jamhuriya Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi (JUST) Rektörü Mohamed Ahmed 
Mohamud, Somali’nin yeniden toparlanması için 
Türkiye’den birçok yardım ve destek gördüğünü 
belirtti. Rektör Mohamud, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında Somali’ye 
gerçekleştirdiği ziyaretten bu tarafa Türkiye ile 
Somali’nin ilişkilerinin her geçen yıl daha da iyi-
ye gittiğini vurguladı.

Jamhuriya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin 
eğitim verdiği bölümler ve kapasitesi hakkında 
bilgi veren Rektör Mohamud, üniversitelerinden 
mezun olan öğrencilerin OMÜ’de lisansüstü ve 
doktora eğitimi alabilmesi için OMÜ ile bir iş bir-
liği protokolü imzalamayı amaçladıklarını söyle-
di.

“İş birliği için her türlü imkânımız var”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise OMÜ’de 325 So-
malili öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek 
şöyle devam etti “Üniversitemizde yaklaşık 5 
bin uluslararası öğrenciye eğitim veriliyor. 18 fa-
kültemiz içerisinde de Jamhuriya Bilim ve Tek-
noloji Üniversitesinde bulunan fakültelerin hepsi 
mevcut. Bu sayede iki üniversite arasında iş bir-
liği daha kolay olacaktır. Gelecek lisansüstü ve 
doktora öğrencileri için her türlü imkânımız var.“

Somali ve Türkiye’nin ilişkilerinin gayet iyi ol-
duğunu ve Somalileri sevdiklerini ifade eden 
Rektör Sait Bilgiç “Ülkemizde olmanızdan çok 
memnunuz ve elimizden gelen her türlü yardıma 
ve iş birliğine hazırız. Somali Türkiye’nin kardeş 
ülkesidir ve hızla kalkınmasını, güçlenmesini, iç 
huzurunu sağlamasını önemsiyoruz.” dedi.

OMÜ’den
OM

ÜB
ÜL

TE
N 

Ek
im

-A
ra

lık
 2

01
8

Sa
yı 

74

156



OMÜ ile Somali Imam Al-Shafi’i 
Üniversitesi Arasında İş Birliği 
Protokolü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Somali Imam Al-
Shafi’i Üniversitesi arasında, eğitimsel iş birliği 
protokolü imzalandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük maka-
mında imzalanan iş birliği protokolü; OMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Somali milletvekili ve 
Din İşleri Bakanı Sheikh Nur Mohammed arasın-
da imzalandı.

Eğitim iş birliklerini kapsayan protokol gereği iki 
üniversite arasında anlaşmalar yapılabilecek.

Protokol anlaşmasına ayrıca; Imam Al-Shafi’i 
Üniversitesi kurucusu Abdülkadir Mualllim Noor, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof. Dr. Vedat Cey-
han ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kaba-
dayı katıldı.

Protokolde Bakan Mohammed, iki üniversite 
arasındaki karşılıklı ilişki ve diyaloğu geliştirip, 
ortak bilimsel çalışmalar yapmak istediklerini 

dile getirerek Rektör Bilgiç’e konukseverliği için 
şükranlarını sundu. 

Veteriner Fakültesine Ödül

Veteriner Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nde  düzenlenen “16. Ulusal, 2. Ulusla-
rarası Veteriner Cerrahi Kongresi”nden 3 ödül ile 
döndü.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Al-
bayrak ve Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri 
ile araştırma görevlileri Rektör Bilgiç’i makamın-
da ziyaret ederek aldıkları ödülleri takdim etti. 

 

20-23 Eylül tarihinde KKTC’de yapılan kongre-
de Veteriner Cerrahi Derneği tarafından verilen 
4 ödülden “En Özgün Araştırma”, “En Başarılı 
Sözlü Sunum” ve “En Başarılı Poster Sunumu” 
olmak üzere üçüne layık görülen OMÜ Veteriner 
Fakültesi öğretim üyeleri ödüllerini Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ile paylaştı.

Rektör Bilgiç Veteriner Fakültesi öğretim üyele-
rini kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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Paramedik Günü Kutlandı
OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 
(MYO) “Paramedik Haftası” nedeniyle düzenle-
nen etkinlik oldukça kalabalık bir öğrenci ve mi-
safir katılımıyla gerçekleşti.

Sağlık Hizmetleri MYO Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen etkinliğe; Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Murat Terzi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan 
Dağdemir, Tıp Fakültesi öğretim elemanları, Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, Samsun Sağlık 
İl Müdürlüğü, AFAD ve 112 Samsun İl Ambulans 
Servisi Paramedik Ekibi’nden kalabalık bir grup 
ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri katıldı.

Müdür Tan “Türkiye’nin en deneyimli 
ekibine ve laboratuvar şartlarına sahibiz”

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fa-
ruk Tan “Paramedik gününüz kutlu olsun” diyerek 
başladığı konuşmasında; dünyada ve ülkemizde 
ilk ve acil yardım ile ambulans hizmetlerinin kısa 
bir tarihsel sürecini özetleyerek, Sağlık Hizmet-
leri MYO Paramedik Programının ülkemizdeki en 
eski programlardan birisi olduğunu ve bu yıl 20. 
yıl mezunlarını verdiklerini söyledi. Müdür Faruk 
Tan, Yüksekokullarının; bu alanda Türkiye’nin en 
deneyimli ekip ve laboratuvar şartlarına sahip 
nadir eğitim kurumlarından biri olduğunu ve bu-
nunla gurur duyduklarını söyledi.

Prof. Dr. Terzi “İnsanı sevmeyen, vicdan 
ve merhamet sahibi olmayanlar bu işin 
altından kalkamaz”

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi ise emeği 
geçenlere çok teşekkür ederek, tüm paramedik-
lerin gününü kutladı. Prof. Dr. Terzi paramediğin, 
çalışmanın ve tecrübenin şart olduğu bir alan ol-
duğunun altını çizerken, yanı sıra da insanı sev-
meyen, vicdan ve merhamet sahibi olmayanların 
asla altından kalkamayacakları bir meslek grubu 
olduğunu ve dolayısıyla mezun olacak öğrenci-
lerin mesleğini ve insanları sevmeleri gerektiğini 
vurguladı.

Etkinliğe katılan Samsun İl Ambulans Servisi 
Başhekimi Dr. Ali Yılmaz ve Başhekim Yardımcısı 
Dr. Erdem Cihan Arslan ile Başhekimlik Eğitim Bi-
rim Sorumlusu Dr. Elif Sağdıç Soyak, öğrencilerin 
sorularına cevaplar vererek karşılıklı münazara-
larda bulundu.

Daha sonra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 
(UMKE) ve 112 Samsun İl Ambulans Servisi 
mensubu paramedikler, öğrencilerle söyleşi ger-
çekleştirdi. OMÜ Paramedik Programının ilk me-
zunu ve UMKE çalışanı Emrah Unutmaz, özellikle 
öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.

Etkinlik; UMKE tanıtım videosu ve sunumu, ardın-
dan Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin kaleme 
aldıkları senaryo ve hazırladıkları video görüntü-
leri ile devam etti.
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İşyeri Uygulama Protokolü İmzalandı
OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu ile Terme Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanlığı arasında öğren-
cilerin iş yeri eğitimi konusunda protokol imza-
landı.

MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, Terme Ticaret 
ve Sanayi Odasında firma temsilcilerine kap-
samlı bir sunum ve bilgilendirme yaptı. Müdür 
Doç. Dr. Terzi, sunumunda ön lisans programla-
rının amacı ve hedefleri, firmaların ihtiyaç duy-
duğu nitelikli ara eleman konusunda ve 2018-
2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ilk 
defa uygulamaya konulacak 3+1 sistemi hakkın-
da detaylar aktarırken, bu kapsamda öğrencile-
rin 3 dönem okulda, 1 dönem ise sigortalı olarak 
iş yerinde uygulamalı eğitim alacaklarını dile ge-
tirdi.

Öğrenciler, üretim sürecini yerinde 
öğrenecek

Doç. Dr. Erol Terzi protokol hakkında ise şöyle 
konuştu: “ MYO bünyesinde eğitim verdiğimiz; 
Gıda İşleme, Dış Ticaret, Pazarlama ve Muha-
sebe ve Vergi Uygulaması Programları öğrenci-
lerinden 4. yarıyılda olan ve belli bazı koşulları 

sağlayanlar, bu eğitimden yararlanacaklar. Top-
lantı ile MYO ve firmalar arasındaki iş birliğinin; 
her iki tarafa, sektörlere ve öğrencilerimize ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum.”

Toplantının sonunda MYO Müdürü Doç. Dr. Erol 
Terzi, Oda Başkanı Ahmet Ekmekçi, firma tem-
silcileri, MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Şahin 
Değirmenci ile Öğr. Gör. Bülent Çelebi ve Öğr. 
Gör. Serdar Kılıç’ın katılımı ile protokol imzalandı.

Irak Üniversitesinden İş Birliği Ziyareti
Irak Selahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-
med Anwar Amin ve beraberindeki heyet, OMÜ 
Rektörlüğünü ziyaret etti. 

Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 
tarafından karşılanan Irak Selahaddin Üniversite-
si heyeti; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Jawhar Fat-
tah Saeed, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü ve 
aynı zamanda Burs ve Akademik Proje Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Mohammed Azeez Saeed ile Üniversite 
Konseyi Müdürü Dr. Vian 
Farooq Mohammed’den 
oluştu.

Ziyarete, OMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Ali Cengiz ve Ulus-
lararası İlişkiler Birimi 
Başkanı Prof. Dr. Rıdvan 
Kızılkaya da eşlik etti.

Erasmus personel ha-
reketliliği kapsamında 
gerçekleştirilen ziyarette 
Rektör Prof. Dr. Ahmed 
Anwar Amin, OMÜ ile iş 
birliğini önemsediklerini 

belirterek karşılıklı personel hareketliliğinin, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin gelişip güçlenmesinde 
önemli katkıları olacağını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Bilgiç ise Irak ve Türkiye arasında 
pek çok ortak değerin paylaşıldığına, bundan do-
layı üniversiteler arası ilişkilerin önemli olduğuna 
işaret ederken konuklarına, gösterdikleri alaka ve 
nezaketten ötürü şükranlarını sundu.
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OMÜ ve SMMMO Arasında Uygulamalı 
Eğitim İş Birliği Protokolü

OMÜ ve Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler Odası (SMMMO) arasında “Uygulamalı Eği-
tim İş Birliği Protokolü” imzalandı.

OMÜ Rektörlük Binası’nda imzalanan protokol; 
OMÜ’ye bağlı meslek yüksekokullarının muhase-
be ve vergi bölümlerinde öğrenim gören ön lisans 
öğrencilerinin ve Samsun Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odasına kayıtlı meslek mensup-
larının bürolarında yapacakları bir yarıyıllık iş yeri 
eğitiminin esaslarını kapsıyor.  

Protokolün imza töreninde; Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, SMMMO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hayrul Kayar, Oda Sekreteri Dilaver 
Öğütçü, Oda Saymanı Adem Kara, Oda Eğitim 
Komisyonu Başkanı Fuat Kubilay ve Terme Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Erol Ter-

zi, Samsun MYO Müdürü Prof. 
Dr. Güray Erener ile Vezirköprü 
MYO Müdürü Prof. Dr. Kema-
lettin Şahin hazır bulundu.

İmza öncesi konuşan Prof. Dr. 
Vedat Ceyhan “Biz OMÜ’de 
eğitim ve öğretimde birtakım 
şeyleri değiştirmek adına hızlı 
adımlar atmaya başladık. Artık 
müfredatımızı günün koşulla-
rıyla güncelleyerek, öğrencile-
rimizi eğitim hayatları boyunca 
uygulamalı, iş yerlerinde daha 
çok zaman geçirecekleri sis-
temlerle tanıştırmak istedik ve 
bu güncellemeyi yaparken de 
iş yeri eğitimi denilen mode-
li benimsedik. Öğrencilerimiz 
lisans ve ön lisans programla-
rında eğitimlerinin son yılında 
bir tam yarıyılı iş yerinde geçir-

sin, iş hayatını ve uygulamasını görsün istedik. Bu 
çerçevede de gururla söyleyebiliriz ki bu konuda 
en büyük başarıyı ön lisans programlarında yaka-
ladık. Bu protokol, sadece iş yeri eğitimi ve uygu-
lamalı eğitim ile sınırlı görünse de sizlerle olan iş 
birliğimizin daha da gelişerek devam edeceğini 
umuyoruz.” dedi.

Amacı; OMÜ meslek yüksekokullarının muhase-
be ve vergi bölümlerinde eğitim gören ön lisans 
öğrencilerinin, işletmelerde bir yarıyıl süreli iş 
yeri eğitimi ve uygulaması ile mesleki deneyim-
lerini arttırmak, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve 
üniversite–sanayi iş birliğine katkı sağlamak olan 
protokolü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Cey-
han ve SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Hayrul 
Kayar hayırlı olması dilekleriyle imzaladı.OM
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Namağlup Şampiyonuz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hentbol Ta-
kımı, Üniversiteler arası 2. Lig Hentbol 
Turnuvası’nda birbirinden zorlu rakiple-
rini devirerek namağlup unvanıyla şam-
piyonluk kupasını kaldırdı.

Aydın’da yapılan Üniversiteler arası 2. 
Lig Hentbol Turnuvası’nda OMÜ Hentbol 
takımı namağlup olarak şampiyonluk 
kupasına uzandı.

Samsun ekibi, ilk maçında Ankara Gazi 
Üniversitesini 41-10 yenerken, 2. ma-
çında Manisa Celal Bayar Üniversitesini 
31-11 devirdi. Takımımız, turnuvanın 3. 
maçında Ankara Orta Doğu Teknik Üni-
versitesini 26-22 yenerken, İstanbul Ye-
ditepe Üniversitesini de 31-14 geçerek 
finale adını yazdırdı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi finalde bir 
kez daha karşılaştığı Orta Doğu Teknik 
Üniversitesini 25-15 yenerek namağlup 
şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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TAF’dan, OMÜ’ye Teşekkür Belgesi 
1968 Meksika Yaz Olimpiyatları Maraton 
Koşusu’nda 4’üncü olan Türk atletizminin efsane 
ismi millî atlet İsmail Akçay, kendisine eşlik eden 
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IIA-
AF) Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet 
Ayaz, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili 
Erkan Özcan ve Türkiye Atletizm Federasyonu 
(TAF) görevlisi Kübra Işlak ile birlikte Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekre-
ter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da hazır bulundu.

Rektörlük makamındaki ziyarette Koordinatör 
Necdet Ayaz, Spor ve Gençlik İl Müdürlüğü iş bir-
liğiyle yürüttükleri ve Samsun’da hâlen uygulan-
makta olan “IAAF Çocuk Atletizmi Projesi”ne dair 
Rektör Bilgiç’e bilgi verdi.

“Geçmişe Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön 
Veremezler”

Görüşmede, 196 ülke-
de hayata geçirilen, 3-6 
ve 7-12 yaş aralığın-
daki çocuklara yönelik 
IAAF Çocuk Atletizmi 
Projesi’yle Türkiye’nin 
geleceği olan çocukları-
mızın başta atletizm ol-
mak üzere spora kazan-
dırılmasının gerekliliğini 
vurgulayan Koordinatör 
Ayaz, dünyada bu pro-
jeyi farklı uygulayan ve 
projeye yenilikler katan 
tek ülke olduğumuza 
işaret etti. Koordinatör 

Ayaz, “Geçmişe Değer Vermeyenler, Geleceğine 
Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda Türk at-
letizmi ve Türk sporunun değerlerini gençlikle bu-
luşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Rektör Bilgiç ise Türk sporunun geleceğinin yete-
nekli ve başarılı çocuklar ve gençlerle şekillene-
ceği belirtirken, gençliğin bu potansiyelini ortaya 
çıkarmak adına bu anlamlı projeyi gerçekleştirip 
değer katanlara, konuklar nezdinde şükranlarını 
sundu.

Ziyaret sonunda, Çocuk Atletizmi Türkiye Ko-
ordinatörü Necdet Ayaz TAF’ı temsilen, Rektör 
Bilgiç’e IAAF Çocuk Atletizmi Projesi’nin Samsun 
ili tarafından talep edilmesinden ötürü teşekkür 
belgesi takdim ederken, İsmail Akçay ise üzerin-
de Türkiye yazılı TAF formasını hediye etti.
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, şampiyon öğrencileri-
ni ağırladı. Rektör Bilgiç, Kick Boks Genç Milli Ta-
kımında yarışan OMÜ’nün genç sporcuları WAKO 
Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda bir 
altın ve bir de gümüş madalya kazanan sporcu-
larını makamında kabul ederek kutladı.  Hediye-
lerini alan şampiyon öğrenciler de Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’e kick boks tişörtü sundu. 

Ziyarete, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. M. Yalçın Taşmektepligil, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile sporcu-
ların antrenörleri Fatih Karagül de eşlik etti.

İtalya’nın Venedik kentinde (Jesolo) 15-23 Ey-
lül 2018 tarihleri arasında yapılan ve 82 ülke-
nin katışdığı WAKO Gençler Dünya Kick Boks 
Şampiyonası’nda Millî Takımımız 5 altın, 9 gü-
müş ve 15 bronz olmak üzere toplamda 29 ma-
dalya kazandı.

İlkadım Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve Ya-
şar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğimi 
ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi 
Hamide Yavuz (52 kg) Gençler “Full Contact” 
branşında dünya şampiyonu ve Rekreasyon Bö-
lümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Taşdemir (48 kg) 
ise “Low Kick” branşında dünya ikincisi oldu.

Rektör Bilgiç Dünya Şampiyonu 
Öğrencilerini Kutladı
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Kurum İçi Yükselme (1 Ekim - 31 Aralık 2018)

Damla BULUT
Profesör
Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi

Erdal KILIÇ
Profesör
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri

Faik Ahmet Sesli
Profesör
Mühendislik Fakültesi
Kamu Ölçmeleri

Mesut ÇEVİK 
Profesör
Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Suni Tohumlama

Nalan KIZILTAN 
Profesör
Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi

Nuray KESKİN 
Profesör
Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak.
Yönetim Bilimleri

Süleyman Sırrı BİLGE 
Profesör
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji

Zeki KARACA 
Profesör
Mühendislik Fakültesi
Yapı 

Ayhan AK
Doçent
İlahiyat Fakültesi
İslam Hukuku

Berrin Şentürk
Doçent
Veteriner Fakültesi
Hayvancılık Ekonomisi ve 
İşletmeciliği 

Davut Kaplan 
Doçent
Fen-Edebiyat Fakültesi
Klasik Arkeoloji

Enis KURUOĞLU
Doçent
Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir   Cerrahisi

Özlem Genç
Doçent
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ortaçağ Tarihi

Salih Kesgin 
Doçent
İlahiyat Fakültesi
Hadis

Talat Şenel
Doçent
Fen-Edebiyat Fakültesi
Yöneylem Araştırma

Yasemin YÜCE TAR 
Doçent
Fen-Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Sosyoloji

Zerrin Eren 
Doçent
Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi

Berat Dilek Demirel
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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Elif Şen
Doktor Öğretim Üyesi
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk

Engin Altundağ 
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik

Hasan Bulut
Doktor Öğretim Üyesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Risk Analizi

Nursel BOLAT
Doktor Öğretim Üyesi
İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema ABD.

Serpil Kaptan 
Doktor Öğretim Üyesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ABD.

Yaşar Çelik
Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Sınıf Eğitimi ABD.

Hasan ULUSOY 
Doçent
Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

İlker İLHANLI
Doçent
Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Bahar Türk 
Doktor Öğretim Üyesi
Bafra İşletme Fakültesi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 
ABD.

Deniz Kazanoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi

Müge Ustaoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları

Nurcan COŞKUN US
Doktor Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi ABD.

Safa Çelebi
Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi 

Selim Aras
Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Elektronik

Servet Aker
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi

Şebnem KURUL
Doktor Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik ABD.

Kurum Dışı Atama (1 Ekim - 31 Aralık 2018)

Kurum İçi Yükselme

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme

165

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ek

im
-A

ra
lık

  2
01

8
Sa

yı 
74



Kurum Dışı Atama

Süreyya UZUNTAŞ
Bilgisayar İşletmeni
Kütüphane ve Dök.Dai.Bşk.

Ali ODABAŞI
Bilgisayar İşletmeni
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan personelimiz Ekim-
Aralık 2018 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendi-
lerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Akademik Personel

Kerim EDİNSEL
Profesör
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyal Psikoloji

A.Nur ONAR
Profesör
Fen Edebiyat Fakültesi
Analitik Kimya

M.Gönül OĞUR
Profesör
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ.ve Hast.

Abdulkadir HURŞİT
Profesör
Mühendislik Fakültesi
Gıda Teknolojisi 

Ahmet KORKMAZ
Profesör
Ziraat Fakültesi
Bitki Besleme

İdari Personel

Turgay YAZAR
Doktor Öğretim Üyesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk İslam Sanatı

Ufuk Avcıoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları

Volkan YETER
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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